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112. 

Wielowątkowa Analiza Właściwości oraz 

Zakłóceń Elektromagnetycznych w 

Indukcyjnych Systemach Bezstykowego 

Zasilania z Dwukierunkowym 

Przepływem Energii. 

 

Mgr inż. Rafał Michał Miśkiewicz 

Indukcyjne systemy bezstykowego przesyłu energii (ang. 

Inductive Power Transfer – IPT lub Inductive Energy 

Transfer - IET) są alternatywą dla systemów klasycznych 

wykorzystujących, wtyki i przyłącza kablowe. Zastosowanie 

takich systemów zwiększa bezpieczeństwo i swobodę 

zasilania umożliwiając nawet zasilanie obiektów 

ruchomych. Obecnie powyższe systemy dzieli się na: 

systemy o jednokierunkowym oraz dwukierunkowym 

przepływie energii. 

Jednokierunkowe służą jako źródło zasilania danego 

obiektu np. ładowarki akumulatorów. Systemy o 

dwukierunkowym przepływie energii stosowane są jako 

źródło zasilnia obiektu z magazynem energii (np. bateria 

akumulatorów) pojazdu elektrycznego. Wówczas bateria 

akumulatorów pojazdu nie jest traktowana już tylko jako 

zasilanie pojazdu, ale podłączona do sieci służy także jako 

rozproszone źródło energii dla systemu 

elektroenergetycznego (ang. Vehicle to Grid - V2G system). 

Magazyn energii pojazdu elektrycznego podczas jego 

postoju może dostarczyć energii do sieci w momencie jej 

mocnego obciążenia. Dzięki uzyskanemu finansowaniu z 

Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu 

PRELUDIUM możliwe było opracowanie i przeprowadzenie 

badań systemu bezstykowego zasilnia (IPT) z 

dwukierunkowym przepływem energii. Do najważniejszych 

rezultatów należą: przeprowadzenie analizy 

rezonansowych układów kompensujących i wyznaczenie 

ich właściwości, wybór układu umożliwiającego pracę w 

szerokim zakresie zmian szczeliny powietrznej uzwojeń 

oraz zmian obciążenia, opracowanie algorytmów 

sterowania przekształtnikami zapewniającymi 

wysokosprawny dwukierunkowy przepływ energii i 

stabilizację napięcia wyjściowego, opracowanie programu 

(3D) i badania symulacyjne rozkładu indukcji pola 

magnetycznego w przestrzeni wokół uzwojeń systemu, a 

także konstrukcyjnego sposobu redukcji rozkładu pola i 

określenie czy wartość indukcji wokół uzwojeń negatywnie 

oddziałuje na organizm ludzki oraz generuje zakłócenia 

elektromagnetyczne.  

Uzyskane wyniki wnoszą istotny wkład w rozwój podstaw 

teoretycznych indukcyjnych systemów zasilania 

bezstykowego w zakresie analizy obwodów elektrycznych, 

energoelektroniki oraz analizy polowej 3D. Obecnie 



 
 

 

pomimo dużej ilości publikacji w tej tematyce brak jest 

usystematyzowanej informacji na temat rezonansowych 

układów kompensacji, ich właściwości i charakterystyk 

regulacyjnych. Bardzo nieliczne prace odnoszą się do 

zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez 

systemy IPT oraz rozkładu indukcji wokół uzwojeń, a także 

oddziaływaniu na organizm ludzki. Uzyskane wyniki wnoszą 

istotny wkład w rozwój nowoczesnych indukcyjnych 

systemów zasilania bezstykowego, dają jasny pogląd na 

właściwości poszczególnych elementów systemu oraz 

tworzą podstawę do metodycznego projektowania tych 

skomplikowanych systemów. 

Osoba do kontaktu:  mgr inż. Rafał Miśkiewicz,                     

email 1: nne@iel.waw.pl    email 2: iel@iel.waw.pl                   

Tel:  22 11 25 274. 

87. 

Opracowanie pojazdu z napędem 

elektrycznym, osobowo-towarowego o 

masie całkowitej do 1 tony 

 

Dr inż. Michał Janaszek 

Zaprojektowano i wykonano model eksperymentalny 

pojazdu z napędem elektrycznym przewidzianym do 

przewozu pasażerów lub towarów na odległości do 80 km. 

Dla celów marketingowych pojazd nazwano „Jelik”.  

Kołami napędowymi pojazdu są koła tylne. Wbudowane są 

w nich silniki synchroniczne o magnesach trwałych i o 

budowie odwróconej. Są to silniki wolnoobrotowe, 

wysokomomentowe bez przekładni mechanicznej. Kołami 

skrętnymi są koła przednie, z którymi powiązany jest 

mechanizm kierowania pojazdem. W kołach tych 

umieszczone są hamulce hydrauliczne i hamulec ręczny.  

Podwozie jest podstawowym elementem mechanicznym, 

wykorzystywanym w różnych wersjach pojazdu. Na 

podwoziu zamontowane są urządzenia elektryczne 

pojazdu: koła napędowe, przekształtniki 

energoelektroniczne, układ sterowania, akumulatory, 

bezstykowy układ ładowania, oraz  przetwornica  zasilająca  

oświetlenie. Nadwozie będzie mogło być realizowane w 

różnych wersjach.    Prace wykonane w projekcie 

skoncentrowano na opracowaniu układów elektrycznych 

przeznaczonych dla pojazdu. Każdy podzespół elektryczny 

opracowywany był w trzech etapach: opracowanie 

projektu i obliczenia symulacyjne, wykonanie modelu, 

badania doświadczalne. W rezultacie wykonanych prac 

powstał doświadczalny model pojazdu z napędem 

elektrycznym, co pozwalało na wykonywanie 

kompleksowych badań podzespołów elektrycznych i 

elektronicznych w warunkach rzeczywistych podczas jazd 

doświadczalnych po terenie Instytutu. Teren Instytutu 

pozwalał na jazdy po lesie i drogach o nawierzchni 

nieutwardzonej co potwierdziło przydatność pojazdu jako 

pojazdu terenowego. Osiągnięte zostały zakładane 



 
 

 

parametry techniczne poszczególnych podzespołów oraz 

całego pojazdu.  

Przewiduje się, że silniki synchroniczne o budowie 

odwróconej bez przekładni mechanicznej będą 

konkurencyjne w porównaniu z obecnie stosowanymi 

silnikami szybkoobrotowymi z przekładniami 

mechanicznymi.  

Pojazd może być wykorzystywany do przewozu ludzi przez:  

- firmy turystyczne do obsługi ruchu w zabytkowych 

dzielnicach miast, 

- do przewożenia ludzi na obszarach o ograniczonym 

ruchu drogowym. 

- w parkach narodowych do obsługi ruchu turystycznego, 

- na polach golfowych, jako środki transportu 

osobowego, 

- na lotniskach do transportu pasażerów i bagaży. 

Jeśli chodzi o wpływ na stan środowiska naturalnego, to 

najważniejszymi zaletami pojazdu elektrycznego w 

porównaniu do pojazdów spalinowych są: 

- brak wydzielania spalin w miejscu eksploatacji pojazdu,  

- wyższa sprawność energetyczna, 

- możliwość odzysku energii hamowania, 

- bezpieczny magazyn energii, 

- uniezależnienie się od rynku ropy,  

- niska emisja hałasu. 

Osoba do kontaktu:  dr inż. Michał Janaszek,   

email 1: nne@iel.waw.pl      email 2: iel@iel.waw.pl                   

Tel:  22 11 25 272. 

69. 

Bezstykowy układ ładowania baterii 

superkondensatorów dla pojazdów o 

napędzie elektrycznym 

 

Dr inż. Artur Moradewicz 

Poszukiwanie nowych rozwiązań dla systemów zasilania i 

ładowania magazynów energii jest przedmiotem badań w 

wielu jednostkach naukowo badawczych na świecie. 

Szczególnym zainteresowaniem cieszą się projekty 

związane z motoryzacją i ładowaniem/doładowywaniem 

baterii pojazdów elektrycznych. Coraz częściej podkreśla 

się też potrzebę, budowy bezstykowego systemu 

ładowania, ze względu na masową dostępność 

społeczeństwa do tych urządzeń w przyszłości. Stawia się 

przed nimi takie wymagania jak: bezpieczeństwo, 

ergonomia użytkowania i krótki czas ładowania baterii.  

Celem prac badawczych i rozwojowych był projekt i 

wykonanie modelu laboratoryjnego bezstykowego układu 

energoelektronicznego o mocy 25 kW do szybkiego 

ładowania baterii superkondensatorów pojazdów 

elektrycznych. System bezstykowego ładowania  ze 

względu na swą budowę, strona pierwotna montowana 

przy stacji (np. ściana, podłoże) i wtórna zainstalowana na 

pojeździe, dodatkowa izolacja pomiędzy stroną pierwotną i 



 
 

 

wtórną oraz brak dostępu do przewodów 

wysokonapięciowych, zwiększa bezpieczeństwo i 

ergonomię stacji/punktu ładowania. Skrócenie czasu 

ładowania  związane jest ze zwiększeniem mocy oraz prądu 

ładowania.  Większy prąd ładowania to większy przekrój i 

ciężar przewodów zasilających. System zasilania 

bezstykowego w sposób naturalny rozwiązuje ten problem.  

Opracowano i wykonano model układu ładowania baterii 

superkondensatorów bazujący na bezstykowym przesyle 

energii poprzez sprzężenie indukcyjne o mocy do 25kW.  

System przyłączony jest do sieci 3x400V poprzez 

prostownik aktywny AC/DC/AC zasilający falownik 

rezonansowy. Przekształtnik wejściowy AC/DC/AC 

zapewnia sinusoidalny dwukierunkowy pobór oraz zwrot 

prądu do sieci energetycznej, przy cosϕ = 1. Przekształtnik 

wyjściowy systemu, zainstalowany po stronie wtórnej, 

zapewnia programowalne dopasowanie napięciowe do 

przyłączonego obciążenia. Przekształtniki systemu 

zbudowano na bazie tranzystorów półprzewodnikowych 

mocy. Zastosowanie techniki rezonansowej oraz wysokich 

częstotliwości łączeń zapewnia wysokosprawny (ponad 

90%) przesył energii nawet przy odległości uzwojenia 

wtórnego od pierwotnego rzędu 25 cm. Rozwiązanie takie 

zapewnia bezpieczeństwo, mobilność oraz redukcję ciężaru 

części ładowarki umieszczonej na pojeździe elektrycznym. 

Opracowany system Bezstykowego Przesyłu Energii 

zapewnia pod względem konstrukcyjnym separację 

galwaniczną pomiędzy odbiornikiem a siecią zasilającą. 

Energia w zaprojektowanym systemie, jest przesyłana na 

dużą odległość, większą lub równą odległości pomiędzy 

podwoziem a nawierzchnią (dla typowego pojazdu). 

Opracowana nowa metoda sterowania integracyjno-

fazowego dla falowników rezonansowych zapewnia: ciągłą 

kontrolę wartości prądu strony pierwotnej transformatora. 

Właściwość ta umożliwia zabezpieczenie podzespołów 

systemu BPE przed przetężeniami oraz przepięciami w 

obwodzie głównym oraz wysokosprawny przesył energii 

sięgający 95%.  

Opracowany system spełnił wymagania energetyczne i 

zastosowany być może do zasilania ciągłego lub ładowania 

magazynów energii: 

• pojazdów inwalidzkich,  

• pojazdów turystycznych w dzielnicach miast, gdzie 

zabroniony jest ruch pojazdów z silnikami spalinowymi,  

• środków transportu wewnątrzzakładowego,  

• pojazdów w gospodarstwach ogrodniczych przy zbiorze 

płodów, zwłaszcza w szklarniach o dużej powierzchni,  



 
 

 

• środków transportu pasz w dużych gospodarstwach 

hodowlanych,  

• środków transportu na lotniskach,  

• jako pojazdy obsługujące pola golfowe,  

• dźwigów,  wind i suwnic, etc. 

Osoba do kontaktu: dr inż. Artur Moradewicz, 

email 1: nne@iel.waw.pl    email 2: iel@iel.waw.pl  

Tel:  22 11 25 271. 

57. 

Bezstykowy układ szybkiego ładowania 

akumulatorów pojazdów elektrycznych 

o mocy 12 kW 

 

Jerzy Tadeusz Matysik 

Stosowane w pojazdach elektrycznych akumulatory niklowo-

kadmowe, litowo-jonowe zapewniają duże pojemności 

elektryczne przy małej wadze i wymiarach oraz pozwalają na 

szybkie ładowanie. Jako szybkie ładowanie przyjmuje się czas 

15–30 min, podczas gdy czas normalnego ładowanie baterii 

trwa 6–8 godz. Wynikiem skrócenia czasu ładowania jest 

znaczne zwiększenie wymaganej mocy znamionowej oraz 

ciężaru ładowarek. Proponowane rozwiązanie oparte na 

pomyśle bezstykowego przesyłu energii elektrycznej pozwoli 

na ponad kilkukrotne zmniejszenie ciężaru części 

energoelektronicznej ładowarki umieszczonej na pojeździe, a 

ponadto zapewni bezpieczeństwo, mobilność, bezkontaktowe 

sterowanie układami dozoru i monitorowania stanu baterii 

oraz parametrów prądu ładowania. Celem zadania było 

opracowanie systemu bezstykowego szybkiego ładowania 

akumulatorów. System ten będzie mógł znaleźć zastosowanie 

w stacji bezstykowego szybkiego ładowania lub 

doładowywania akumulatorów znajdujących się w pojeździe z 

napędem elektrycznym. Wówczas, w podłożu stacji 

zabudowane zostanie uzwojenie pierwotne transformatora, 

natomiast w podwoziu pojazdu uzwojenie wtórne 

transformatora. Stacje powinny zapewniać szybkie i 

bezpieczne dla obsługi ładowanie akumulatorów takich 

pojazdów jak: wózki inwalidzkie lub pojazdy turystyczne 

stosowane w dzielnicach miast, gdzie zabroniony jest ruch 

pojazdów z silnikami spalinowymi.  

Opracowano układ szybkiego ładowania akumulatorów 

oparty na bezstykowym przesyle energii z zastosowaniem 

przekształtnika rezonansowego sterowanego przez procesor 

sygnałowy. Program sterujący zawiera procedury 

optymalizacyjne poszukujące częstotliwości rezonansowej 

przy kryterium maksymalizacji przesyłanej mocy. Opracowany 

układ szybkiego ładowania akumulatorów oparty na 

bezstykowym przesyle energii jest rozwiązaniem 

nowatorskim w szczególności w warunkach krajowych, ale 

także europejskich. Dzięki zastosowaniu techniki 

rezonansowej zmniejszone są straty łączeniowe tranzystorów 

mocy przekształtnika zasilającego, co pozwala na stosowanie 

wysokiej częstotliwości łączeń 50-100 kHz. Opracowana 



 
 

 

metoda sterowania przekształtnikiem rezonansowym 

zapewnia pełną kontrolę mocy (prądu) strony pierwotnej, 

zwrot energii zgromadzonej w rezonansowych elementach 

biernych do obwodu pośredniczącego przekształtnika i 

wysoką sprawność przesyłu energii (ponad 90%).  

Osoba do kontaktu:  dr inż. Artur Moradewicz, 

email 1: nne@iel.waw.pl    email 2: iel@iel.waw.pl                   

Tel:  22 11 25 271. 

 

 

43. 

Przekształtniki AC/DC/AC o 

podwyższonej częstotliwości napięcia 

wyjściowego 

 

Mgr inż. Paweł Fabiański 

Przekształtniki AC/DC/AC średniej mocy (10-100 kW) o 

podwyższonej częstotliwości wyjściowej (10-60kHz) 

stosowane są do zasilania procesów technologicznych, 

takich jak: grzejnictwo indukcyjne, hartowanie, azotowanie 

i utwardzanie powierzchni. Dotychczasowe rozwiązania 

przekształtników AC/DC/AC bazowały na prostownikach 

diodowych lub tyrystorowych, które negatywnie 

oddziaływały na sieć zasilającą przez pobór mocy biernej i 

silne odkształcanie prądu pobieranego. Zaproponowana 

oryginalna metoda sterowania przekształtnika zapewnia 

minimalną wartość mocy pobieranej z sieci zasilającej przy 

zadanej mocy wyjściowej falownika, czyli maksymalizację 

sprawności.  

Opracowano falowniki rezonansowe DC/AC dla zakresu 

częstotliwości 10 – 20 kHz oraz dla zakresu częstotliwości 

50–60 kHz. W obu przypadkach falowniki zbudowano w 

układzie mostkowym, który zasila obwód rezonansowy 

LCRL o zmiennych parametrach. W układach falowników 

zastosowano sterowanie metodą integracyjną oraz 

regulator ekstremalny, który poszukuje maksimum wartości 

skutecznej prądu odbiornika. Maksimum tego prądu i jego 

sinusoidalny kształt są osiągane wówczas, gdy częstotliwość 

łączeń tranzystorów falownika jest równa częstotliwości 

rezonansu własnego obwodu LCRL. Poprzez zastosowanie 

takiego oryginalnego algorytmu sterowania tranzystory 

falownika są przełączane w chwili, gdy wartość chwilowa 

prądu odbiornika osiąga wartość zero. 

Osoba do kontaktu:  dr inż. Michał Janaszek,                        

email 1: nne@iel.waw.pl    email 2: iel@iel.waw.pl                   

Tel:  22 11 25 272. 

9. 

Energoelektroniczny system zasilania 

bezprzewodowego z transformatorem 

obrotowym 

 

Prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski 

Celem badawczym projektu była analiza i rozwiązanie 

problemu dotyczącego bezprzewodowego przesyłu energii, 

który umożliwia zasilanie elementów względem siebie 

ruchomych. Rozwiązanie takie znacznie rozszerza wachlarz 

swobody, przy konstruowaniu różnego rodzaju urządzeń 

np. robotów w zakładach montażowych, czujników 

rozproszonych urządzeń wykonawczych, etc.  



 
 

 

W układach konwencjonalnych, w których transformatory 

używane są w celu zapewnienia izolacji galwanicznej 

między siecią a odbiornikiem lub też w celu dopasowania 

prądowo - napięciowego, problem rozproszenia strumienia 

magnetycznego właściwie nie występuje, ponieważ cały 

strumień zamyka się w rdzeniu transformatora. Szczelina 

powietrzna, która w przedstawionym systemie zapewnia 

bezprzewodowość zasilania odbiorników znajdujących się 

po stronie wtórnej transformatora, powoduje obniżenie 

sprawności i wartości przesyłanej energii ze strony 

pierwotnej na wtórną. Wzrost odległości pomiędzy 

rdzeniami obniża współczynnik sprzężenia uzwojeń strony 

pierwotnej i wtórnej. Konsekwencją tego jest mniejsza 

indukcyjność wzajemna uzwojeń. Powoduje to znaczny 

wzrost prądu magnesującego, a to jest przyczyną 

większych strat w uzwojeniach i przewodzenia oraz 

generowania zakłóceń elektromagnetycznych EMC. 

Kompensację powyższych niekorzystnych cech systemu z 

transformatorem BPE,  uzyskać poprzez zapewnienie pracy 

układu w warunkach rezonansowych. Są dwa rodzaje 

obwodów rezonansowych pozwalających na kompensację 

indukcyjności rozproszenia to S - szeregowy, P - 

równoległy, co daje cztery główne typy obwodów SS, SP, 

PP, PS ( pierwsza litera oznacza metodę kompensacji 

strony pierwotnej, druga strony wtórnej). Układy typu PS i 

PP wymagają zastosowania dodatkowego dławika 

ograniczającego prąd obwodu pierwotnego 

transformatora. Rozwiązanie takie przyczynia się do 

wzrostu kosztów realizacji takiego układu jak i do wzrostu 

zakłóceń elektromagnetycznych EMC. Teoretycznie nie ma 

ograniczeń co do wielkości przesyłanej energii, nawet przy 

małym współczynniku sprzężenia magnetycznego uzwojeń, 

jeśli częstotliwość pracy przekształtnika zasilającego 

odpowiada częstotliwości rezonansowej strony wtórnej i 

pierwotnej systemu. Powyższą tezę potwierdzają 

przeprowadzone badania symulacyjne i laboratoryjne 

opracowanego systemu bezprzewodowego przesyłu 

energii. Częstotliwość pracy opracowanego systemu BPE z 

transformatorem obrotowym jest w zakresie 

kilkudziesięciu kHz, przy wielkości szczeliny do 30 mm. 

Układ sterowania i zabezpieczeń systemu opracowano w 

oparciu o układ programowalny FPGA Stratix II. 

Częstotliwość rezonansowa systemu może się zmieniać 

podczas pracy. Związane jest to ze zmiana współczynnika 

sprzężenia magnetycznego czy też zmianą rezystancji 

obciążenia. Opracowany algorytm sterowania zapewnia w 

określonym zakresie częstotliwości automatyczne 



 
 

 

dostrajanie się układu do częstotliwości rezonansowej i 

pracę falownika w warunkach ZCS (ang.: Zero Current 

Switching) 

Osoba do kontaktu: prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski,  

email 1: nne@iel.waw.pl    email 2: iel@iel.waw.pl                   

Tel:  22 11 25 273. 

 


