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POLOWY MODEL TRANSFORMATORA 
POWIETRZNEGO Z UZWOJENIAMI SPIRALNYMI  

W UKŁADZIE BEZPRZEWODOWEGO PRZESYŁU ENERGII 
 
 

W artykule przedstawiono polowy model transformatora powietrznego pracującego 
w układzie bezprzewodowego przesyłu energii. Zaprezentowano algorytm rozwiązywa-
nia równań modelu metodą elementów skończonych (MES). Na podstawie zaprezento-
wanego algorytmu opracowano program do wyznaczania nieustalonego pola magne-
tycznego. Przedstawiono wybrane wyniki symulacji. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: transformator powietrzny, model polowy, bezprzewodowy 
przesył energii 
 

1. WSTĘP 
 
Bezprzewodowy przesył energii elektrycznej stosowany jest obecnie  

w układach ładowania akumulatorów elektrycznych szczoteczek do zębów jak  
i nowoczesnych telefonów komórkowych. Prowadzone są także intensywne 
prace zmierzające do wykorzystania tego sposobu przesyłu energii w systemach 
ładowania akumulatorów urządzeń przenośnych i mobilnych (laptopy, fotogra-
ficzne aparaty cyfrowe, pojazdy elektryczne) czy zasilania urządzeń stacjonar-
nych (telewizory, głośniki, lampy) [3, 9]. 

W układach bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej wykorzystuje 
się zjawisko rezonansu elektrycznego. Głównym elementem układu jest trans-
formator powietrzny zasilany ze źródła prądu lub napięcia przemiennego (in-
wertera) o dużej częstotliwości rzędu kilkuset kHz lub nawet kilku MHz. Uzwo-
jenie pierwotne transformatora stanowiące nadajnik energii jest połączone sze-
regowo lub równolegle z kondensatorem o pojemności dobranej do rezonansu. 
Znajdujące się w wytworzonym polu magnetycznym uzwojenie wtórne trans-
formatora z dobranym do rezonansu kondensatorem stanowi źródło zasilania 
odbiornika. Przy czym oba obwody pierwotny i wtórny muszą być dostrojone 
do tej samej częstotliwości rezonansowej.  
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Ze względu na sposób przesyłu energii za pośrednictwem pola magnetycz-
nego celowym wydaje się zastosowanie do wnikliwej analizy zjawisk zacho-
dzących w pracujących z dużymi częstotliwościami transformatorach powietrz-
nych metod polowych. W niniejszym artykule sformułowano model polowy 
transformatora, a do rozwiązania jego równań wykorzystano metodę elementów 
skończonych (MES). 
 

2. POLOWY MODEL ZJAWISK  
 

W polowym modelu transformatora powietrznego rozkład pola magnetycz-
nego opisuje się równaniami [5, 8] 

 rotH = J           (1) 
 divB = 0           (2) 

a rozkład pola elektrycznego równaniami  

 
t




BErot          (3) 

 divJ = 0           (4) 
przy czym: H – wektor natężenia pola magnetycznego, B – wektor indukcji ma-
gnetycznej, E – wektor natężenia pola elektrycznego, a wektor gęstości prądów 
J jest zwykle sumą dwóch składników: składnika opisującego gęstość prądów 
przewodnictwa Jp i prądów przesunięcia dielektrycznego tD/ , który uwidacz-
nia się przy wysokich częstotliwościach. 

Powyższe zależności uzupełnia się równaniami materiałowymi 
 ED             (5)  

EJ p            (6)  
 H =  B           (7)  

gdzie: D jest wektorem indukcji elektrycznej, , ,  – odpowiednio przenikal-
nością magnetyczna, elektryczną oraz konduktywnością. 

Wyznaczając rozkład pola magnetycznego metodą elementów skończonych, 
korzystnie jest posługiwać się reluktywnością magnetyczną ν0 = 1/μ0 [2, 10]. Ze 
względu na brak elementów ferromagnetycznych w obszarze transformatora 
powietrznego można przyjąć, że w całym rozpatrywanym obszarze występuje 
przede wszystkim przenikalność powietrza μ0. Wówczas równanie (7) po prze-
kształceniu można zapisać, jako  

 H = ν0 B           (8)  
Wykorzystując do rozwiązania równań pola elektromagnetycznego wektoro-

wy potencjał magnetyczny A, wektor indukcji opisuje się zależnością 
 B = rotA            (9)  

Wyrażenie to spełnia jednocześnie równanie bezźródłowości pola magne-
tycznego (2), gdyż dywergencja rotacji jest równa zeru. Po podstawieniu (9) do 



Polowy model transformatora powietrznego z uzwojeniami spiralnymi ... 
 
 

257 

(8) i uwzględnieniu (1) zagadnienie poszukiwania rozkładu pola magnetycznego 
sprowadza się do rozwiązania równania 

 rot(ν0 rotA) = J          (10) 
Do opisu rozkład pola elektrycznego najczęściej wykorzystuje się skalarny 

potencjał elektryczny Ve. Wówczas wektor natężenia pola elektrycznego E zapi-
suje się jako sumę dwóch składników: (a) składnika opisującego wektor natęże-
nia pola Es = gradVe związanego ze źródłami zewnętrznymi oraz (b) składnika 
reprezentującego wektor natężenia Ei t A/  wynikający ze zmian pola ma-
gnetycznego. Wówczas wektor gęstości prądu J = Jp + tD/  po uwzględnieniu 
zależności (5) i (6) przyjmuje postać: 

 










t
Ve

AJ grad          (11) 

gdzie: 
t
  jest operatorem konduktywności. 

Po podstawieniu wyrażenia (11) opisującego wektor gęstości prądu do rów-
nania (10) otrzymuje się 

   











t

Ve
AA gradrotrot 0       (12) 

W wyniku podstawienia wyrażenia (11) do warunku ciągłości prądu (4) uzy-
skano zależność opisującą rozkład skalarnego potencjału elektrycznego 

   










t
Ve

Adivgraddiv        (13) 

Przy rozpatrywaniu układów z polem elektromagnetycznym zazwyczaj moż-
na ograniczyć się do analizy zjawisk w obszarze skończonym, o powierzchni 
brzegowej, na której są znane składowe styczne lub składowe normalne wekto-
rów pola [5].  

Przy rozpatrywaniu pola o wymuszeniu napięciowym w układach z prądami 
wirowymi oraz prądami przesunięcia dielektrycznego, ponieważ nie jest znany 
przebieg i rozkład prądów w uzwojeniach [8], nie jest zatem znana gęstość prądu 
J opisana równaniem (11). Z tego względu w rozważaniach należy uwzględnić 
równania napięciowe dla uzwojeń transformatora oraz równania napięciowe 
obwodów zewnętrznych. W pracy równania te zapisano w następującej postaci 

 ΨiYiLiRu
t

t
t

t

d
dd

d
d

0

         (14) 

gdzie: u – wektor napięć zasilających, i – wektor prądów w uzwojeniach,  
R – macierz rezystancji uzwojeń i elementów układu zasilającego oraz obwodu 
obciążenia, L, Y – odpowiednio macierz indukcyjności oraz macierz elastancji, 
 – wektor strumieni skojarzonych z uzwojeniami.  



Wiesław Łyskawiński, Milena Kurzawa, Rafał Wojciechowski 
 
 

258 

Przy wyznaczaniu wyrazów wektora  odnoszącego się do q-tego uzwojenia 
korzysta się z zależności 

 
qL

sqq lA dΨ           (15) 

gdzie: Asq – średnia wartość wektorowego potencjału magnetycznego 
w obszarze przekroju poprzecznego przewodu q-tego uzwojenia, Lq – całkowita 
długość przewodu q-tego uzwojenia. 

Często można przyjąć, że wyrazy strumienia skojarzonego oblicza się za po-
mocą sumy strumieni skojarzonych z pętlą Lqi i-tego zwoju 

  



q

qiq

z

i LL
sq

1
dd lAlA          (16) 

przy czym zq – liczba zwojów q-tego uzwojenia. 
Uwzględnia się, że elementy wektora prądu i w równaniu (14) oblicza się na 

podstawie wektora gęstości prądu J w uzwojeniach z zależności  
 

pqS
qi SJ d           (17) 

w której Spq jest polem powierzchni przewodu q-tego uzwojenia. Zakłada się 
również, że powierzchnia ta jest ekwipotencjalna. Biorąc pod uwagę równanie 
(11), uzyskuje się 

  



pqpqpq SS

e
S

t
V SASSJ ddgradd      (18) 

Z równania (18) wynika, że prądy wirowe indukowane w obszarze przewodów 
spełniają warunek  

  



pqpq SS

e t
V SAS ddgrad        (19) 

stąd  
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d

d
1grad        (20) 

Jeżeli konduktywność  nie zmienia się na odcinku przewodu uzwojenia pomię-
dzy punktami Q1 i Q2, to indukowane na tym odcinku napięcie można wyzna-
czyć z zależności 

  



pqS

eQQ S
tg

VU d1dgrad
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l       (21) 

gdzie  
pqS

Sg d , lAd
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Q
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3. RÓWNANIA DYSKRETNEGO MODELU ZJAWISK 
 

Na podstawie przedstawionych powyżej rozważań, do analizy pracy trans-
formatora powietrznego zaproponowano polowy model nieustalonych zjawisk 
sprzężonych składający się z równań opisujących:  
 rozkład magnetycznego potencjału wektorowego A (10) i wektora J gęstości 

prądów (11),  
 rozkład skalarnego potencjału elektrycznego Ve  (13), 
 prądy i w oczkach obwodu elektrycznego (14). 

W środowiskach z prądami wirowymi i prądami przesunięcia dielektrycznego 
pole elektromagnetyczne należy rozpatrywać jako trójwymiarowe. Ze względu 
na uniwersalność i możliwość odwzorowania wymuszeń napięciowych do anali-
zy pola elektromagnetycznego zastosowano metodę A – Ve.  

W celu uzyskania równań opisujących rozkład magnetycznego potencjału 
wektorowego A rozpatrywany obszar V dzieli się na elementy skończone. Na-
stępnie poszukuje się rozwiązania w postaci zbioru wartości krawędziowych, 
które są całkami z wektora A wzdłuż krawędzi elementów [5]. 

W rozpatrywanym układzie transformatora powietrznego (rys. 1) pole elek-
tromagnetyczne charakteryzuje się symetrią osiową. Przy opisie tego pola do-
godnie jest posługiwać się cylindrycznym układem współrzędnych r, z, . 
Wówczas magnetyczny potencjał wektorowy A i wektor gęstości prądów J po-
siadają tylko składowe obwodowe A = A(r, z), J = J(r, z) zależne od współ-
rzędnych r, z. 

Do dyskretyzacji rozpatrywanego transformatora wykorzystano pierścienio-
we elementy trójścienne (rys. 2). Krawędziom tych pierścieni odpowiadają na 
płaszczyźnie r, z wierzchołki trójkątów. 

W rozpatrywanym układzie funkcja interpolująca elementu krawędziowego 
odpowiada funkcji interpolującej elementu węzłowego. Wyrazy wektora funkcji 
interpolujących w obszarze pojedynczego elementu trójkątnego dla układu 
współrzędnych cylindrycznych opisano szczegółowo w pracach [8, 10].  

Po dyskretyzacji rozpatrywanego obszaru na elementy skończone formułuje 
się funkcjonał dla pojedynczego elementu. Sumuje się składniki funkcjonałów 
od wszystkich elementów dyskretyzujących rozpatrywany obszar, a następnie 
wyznacza się ich pochodne względem wielkości krawędziowych [7].  

Po przyrównaniu uzyskanych pochodnych do zera otrzymuje się układ rów-
nań różniczkowych zwyczajnych opisujący rozkład nieustalonego pola magne-
tycznego  

 c 0
R           (22) 
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w którym 
0

R  – macierz reluktancji oczkowych, φ – wektor potencjałów kra-
wędziowych, c – wektor przepływów zależny od prądów przewodnictwa 
i wirowych zapisywany w postaci 

  pGUNG  p
T
wc         (23) 

 
 Rys. 1. Widok transformatora    Rys. 2. Pierścieniowy element trójścienny  

              siatki dyskretyzującej 
 

Wektor c określa przepływ przyporządkowany podobszarom Swi związa-
nych z krawędziami siatki dyskretyzującej (rys. 2) znajdującymi się odpowied-
nio w obszarze cewek o uzwojeniach wykonanych z przewodów miedzianych. 
Przez Up oznaczono wektor napięć na poszczególnych zwojach cewek uzwoje-
nia (rys. 3), a G jest macierzą kondunktancji włókien przewodzących wydzielo-
nych w przewodach przez podobszary Swi (rys. 2). Przyjęto, że na powierzchni 
przekroju zwojów (przewodów) Sp potencjał ma wartość stałą.  

Występująca w równaniu (23) macierz Nw jest macierzą przejścia od prze-
pływów przyporządkowanych włóknom przewodzącym do wektora ip prądów  
w przewodach  

 cwp Ni  .          (24)  
Macierz Nw realizuje sumowanie prądów włókien w obszarze przewodów. 

Transformatory powietrzne pracują najczęściej w układach bezprzewodowe-
go przesyłu energii i mogą być zasilane z różnych typów inwerterów [1, 4]. Przy 
analizie stanów pracy tych transformatorów równania pola elektromagnetyczne-
go należy rozwiązywać łącznie z równaniami opisującymi rozpływ prądu  
w uzwojeniach i obwodach zewnętrznych.  

Formułując równania (23) zadaje się warunki Dirichleta na powierzchni 
brzegowej pomijając równania krawędzi znajdujących się na tej powierzchni, 
przy czym w równaniach dla krawędzi leżących w bezpośrednim jej otoczeniu 
uwzględnia się ich wzajemne powiązania. Wówczas rozwiązuje się tylko rów-
nania dla krawędzi, w których poszukiwany jest potencjał [7]. 
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Rys. 3. Pojedynczy zwój 

 
Dla pola przepływowego prądu opisanego zależnością (13) zakłada się, że 

w rozpatrywanym obszarze  = . Formułuje się funkcjonał dla pojedynczego 
pierścieniowego elementu o przekroju trójkątnym. Po zsumowaniu, przyczyn-
ków wnoszonych do funkcjonału przez wszystkie elementy dyskretyzujące oraz 
obliczeniu pochodnych z uzyskanego wyrażenia względem potencjału krawędzi 
otrzymuje się postać dyskretną równania (13) opisującego rozkład nieustalonego 
pola elektrycznego w obszarze nie zawierającym wymuszeń zewnętrznych 

   pwp
T
ww GNUNGN        (25)  

Występujący w równaniach (23) i (25) wektor napięcia Up na przewodach 
(zwojach) nie jest z góry znany. Zatem zależności te należy rozpatrywać łącznie 
z równaniami Kirchhoffa wiążącymi prądy i napięcia w obwodach elektrycz-
nych transformatora. 

Przewody (zwoje) transformatora składają się ze zbioru równolegle połączo-
nych włókien. Wektor ip całkowitych prądów w przewodach, po uwzględnieniu  
w równaniu (24) zależności (23), można zapisać  

 pwp
T
wwp GNUNGNi         (26)  

Po przekształceniu (26) uzyskuje się wyrażenie opisujące wektor napięć po-
szczególnych zwojów (przewodów)  

 pwpw
T
wp GNiNGNU         (27)  

Połączone szeregowo przewody (zwoje) tworzą cewki uzwojenia transforma-
tora. Odwzorowując połączenia przewodów w cewki i sumowanie napięć na 
wszystkich zwojach tworzących cewkę oraz strukturę połączenia uzwojeń trans-
formatora z obwodami zewnętrznymi otrzymuje się 

 p
T
s

T
cp

T
s

T
cp

p UNNiΖUNNiYLRu 









1     (28)  
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gdzie: macierz Ns odwzorowuje sposób połączenia przewodów w cewki, 
a macierz Nc opisuje strukturę połączeń uzwojeń transformatora. 

Wyrażenie (28) opisujące prądy w obwodach elektrycznych rozwiązuje się 
łącznie z równaniami (22) i (23) określającymi rozkład potencjałów   krawę-
dzi siatki oraz z zależnością (25) opisującą rozkład pola elektrycznego. Zapisu-
jąc te równania łącznie uzyskuje się  

 























 
uiZN

NM 0
p

T

       (29)  

gdzie 
  p1

o w
T
wKNGRM         (30) 

   GNNGNK w
T
www

1
        (31) 

a N jest macierzą przejścia od wektora potencjałów krawędziowych do strumieni 
skojarzonych z uzwojeniami. 

W celu rozwiązania powyższego układu równań należy dokonać dyskretyza-
cji czasu. W pracy zastosowano do tego celu „metodę kolejnych kroków czaso-
wych” [8]. Pochodne czasowe przybliża się za pomocą schematu różnicowego. 
Przyjmując, że długość kroku czasowego t = tn – tn –1, pochodną zastępczego 
potencjału magnetycznego φ można opisać wyrażeniem 

 
tt

p nn

t
t

n
n Δ

1





        (32) 

gdzie n numer kroku czasowego, a n = (tn), n –1 = (tn –1). 
Podobnie aproksymuje się pochodną prądu. W wyniku uzyskuje się dyskret-

nym model zjawisk sprzężonych w postaci 
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gdzie: 
   K1GRM  


1

0
tnn , w

T
wKNK  ,   LYRZ 1 ttn , 

  11
1

11
~




  cnnnn tt uiLNφψ , ucn –1 – wektor napięć na pojemności ukła-
du zasilającego w chwili tn –1. 

Powyższe równania opisują rozkład pola elektromagnetycznego i prądy  
w uzwojeniach transformatora przy wymuszeniu napięciowym z uwzględnie-
niem prądów wirowych indukowanych w uzwojeniach. Do rozwiązania tych 
równań wykorzystano iteracyjną metodę Newtona-Raphsona. W wyniku obli-
czeń otrzymuje się rozkład potencjałów węzłowych oraz rozkład gęstości prądu 
w uzwojeniach. 
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4. WYNIKI SYMULACJI  
 
Na podstawie przedstawionego algorytmu rozwiązywania równań polowego 

modelu transformatora powietrznego opracowano program komputerowy do 
symulacji nieustalonego pola magnetycznego. Rozpatrywano transformator spi-
ralny (rys. 1) o liczbie zwojów z1 = z2 = 10. W celu ograniczenia prądów wiro-
wych, uzwojenia wykonano z wiązki cienkich przewodów, których całkowity 
przykrój wynosi 0,385 mm2. Założono, że transformator pracuje w układzie 
szeregowo-szeregowym (rys. 4) zasilanym ze źródła napięcia sinusoidalnego  
o częstotliwości 100 kHz i wartości skutecznej napięcia równej 12 V. Jako ob-
ciążenie zastosowano odbiornik rezystancyjny o wartości 10 Ω. Ze względu na 
symetrię obwodu magnetycznego obliczenia przeprowadzono dla 1/2 przekroju 
transformatora. 

 
 

Rys. 4. Schemat zastępczy transformatora z szeregowym podłączeniem do źródła zasilania  
i obciążenia; R1, R2, L1, L2 – rezystancje i indukcyjności własne uzwojenia pierwotnego  

oraz wtórnego, C1 i C2  – pojemności kompensujące moc bierną uzwojeń,  
M – indukcyjność wzajemna uzwojeń 

 

 
Rys. 5. Rozkład pola magnetycznego transformatora powietrznego z uzwojeniem spiralnym  

przy odległości między uzwojeniami a) = 15 mm, b) = 1 mm 
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Na rysunku 5 przedstawiono wybrane rozkłady linii sił pola magnetycznego 
dla dwóch zadanych odległości między uzwojeniami pierwotnym i wtórnym dla 
maksymalnej wartości chwilowej prądu w uzwojeniu pierwotnym. W celu uzy-
skania największej sporawości układu pojemności kondensatorów C1 i C2 
(rys. 4) dobierano zgodnie z zaleceniami opisanymi w pracy [6]. 

 
4. PODSUMOWANIE  

 
Opracowany przez autorów model zjawisk obejmuje równania opisujące roz-

kład wymuszanego napięciowo pola elektromagnetycznego oraz równania Kir-
chhoffa obwodów elektrycznych. Występujący w równaniach obwodowych 
strumień skojarzony z uzwojeniami wyrażono za pomocą wielkości polowych.  
W modelu uwzględniono także równania gałęzi układu zasilającego i obciąże-
nia. Do formułowania równań dyskretnego modelu polowego zjawisk nieustalo-
nych wykorzystano metodę elementów krawędziowych i węzłowych. W rozwa-
żaniach uwzględniono prądy wirowe. 

Uzyskany układ równań modelu dyskretnego rozwiązywano metodą Newto-
na-Raphsona. Na podstawie algorytmu rozwiązywania tych równań opracowano 
program komputerowy do wyznaczania nieustalonego pola magnetycznego. 
Opracowane oprogramowanie przetestowano na układzie bezprzewodowej 
transmisji energii z transformatorem powietrzny o uzwojeniach spiralnych. Na 
podstawie wyników obliczeń symulacyjnych stwierdzono duży wpływ odległo-
ści i kształtu linii brzegowej na rozkład linii sił pola magnetycznego. W celu 
zniwelowania tego wpływu należałoby powiększyć rozpatrywany obszar wokół 
uzwojeń. Prowadzi to niestety do znacznego wydłużenia czasu obliczeń. Z tego 
względu w dalszych pracach autorów przewiduje się zastosowanie tzw. otwar-
tych warunków brzegowych.  
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FIELD MODEL OF AIR -CORE TRANSFORMER WITH SPIRAL WINDINGS 

IN WIRELESS RESONANT ENERGY LINK 
 

In the paper the field model of air-core transformer operating in a wireless resonant 
energy link has been presented and discussed. The proposed algorithm for solving the 
model equations using finite element method has been given. On the basis of the 
proposed algorithm the in-house software has been developed for determining the 
transient magnetic field. The selected results have been presented. 
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