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INWERTER KLASY E W UKŁADZIE 
BEZPRZEWODOWEGO PRZESYŁU MOCY – APLIKACJA 

DO PROJEKTOWANIA, OBLICZENIA SYMULACYJNE 
 
 

W artykule przedstawiono układ bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej 
(UBTE) złożony z: transformatora powietrznego, obwodu zasilania (inwertera klasy E) 
oraz obwodu odbiorczego. Rozpatrzono układ z szeregowo-szeregowym i szeregowo-
równoległym połączeniem kondensatorów kompensujących. Zaproponowano metodę 
doboru wartości parametrów układu z myślą o wykorzystaniu istniejących cewek po-
wietrznych. Do potrzeb projektowania inwerterów klasy E w układach bezprzewodo-
wego przesyłu energii opracowano specjalistyczne oprogramowanie (aplikację) w śro-
dowisku Matlab-Simulink. Przeprowadzono analizę wpływu wybranych parametrów 
układu na ustalony stan pracy. Przedstawiono wybrane wyniki obliczeń symulacyjnych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: Bezprzewodowy przesył energii elektrycznej, falownik rezo-
nansowy klasy E, transformator powietrzny, model obwodowy, Matlab 
 

1. WPROWADZENIE 
 
Technologia bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej zyskuje coraz 

większe zainteresowanie wśród naukowców z całego świata. Początkowo układy 
bezprzewodowego przesyłu energii znajdowały zastosowanie w urządzeniach 
codziennego użytku [1]. Dziś coraz częściej układy te stosuje się do ładowania 
akumulatorów pojazdów o napędzie elektrycznym [2]. Trwają intensywne prace 
nad opracowaniem koncepcji infrastruktury drogowej umożliwiającej ładowanie 
akumulatorów pojazdów podczas jazdy [3]. UBTE znajdują również zastosowa-
nie w medycynie przy zasilaniu implantów i protez [4, 5]. W ogólnodostępnej 
literaturze można odnaleźć informacje o przesyle energii na duże odległości za 
pomocą mikrofal. W 2015 roku japońscy naukowcy opracowali układ przesyłu 
mocy o wartości 1.8 kW na odległość 55 metrów [6]. W przyszłości planuje się 
opracowywanie układów umożliwiających przesył energii wytworzonej w elek-
trowniach słonecznych krążących po orbicie okołoziemskiej. 
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Ze względu na coraz większe zainteresowanie bezprzewodowym zasilaniem 
urządzeń poszukuje się nowych, bardziej wydajnych układów przesyłu energii. 
Wydajność tych układów silnie zależy od położenia nadajnika względem od-
biornika. Prowadzone są prace umożliwiające komunikację pomiędzy nadajni-
kiem i odbiornikiem pozwalające na dopasowanie impedancji układu w celu 
uzyskiwania jak największej sprawności [7]. Do bezprzewodowego przesyłu 
energii stosuje się zwykle obwody sprzężone magnetycznie (transformatory 
powietrzne) pracujące z wysokimi częstotliwościami sięgającymi 30 MHz [8]. 
Najczęściej transformatory powietrzne współpracują z inwerterem (falowni-
kiem) stanowiącym źródło zasilania. Efektywny przesył energii za pomocą ce-
wek sprzężonych jest możliwy dopiero po skompensowaniu indukcyjności roz-
proszeń, co uzyskuje się to przez szeregowe lub równoległe dołączenie konden-
satorów rezonansowych. 

W pracy omówiono układ bezprzewodowej transmisji energii współpracują-
cy z falownikiem klasy E. Do potrzeb analizy stanów pracy układu opracowano 
modele obwodowe, które zaimplementowano w oprogramowaniu utworzonym 
w środowisku Matlab-Simulink. W celu doboru optymalnych wartości parame-
trów układu, zastosowano zależności stanowiące modyfikacją wzorów zawar-
tych w [9]. Podano wybrane przebiegi obliczeń symulacyjnych napięć i prądów, 
a także zilustrowano wpływ wybranych parametrów na pracę układu. Opraco-
wano układ bezprzewodowego przesyłu energii małej mocy na niewielkie odle-
głość. 

 
2. PROGRAM DO ANALIZY STANÓW PRACY 

I PROJEKTOWANIA UBTE WSPÓŁPRACUJĄCEGO  
Z INWERTEREM KLASY E 

 
W pracy rozpatruje się układ składający się z dławika wejściowego L1, tran-

zystora T1, kondensatora C1, cewek L2 i L3 sprzężonych magnetycznie (transfor-
matora powietrznego – TP) wraz z dołączonymi kondensatorami kompensują-
cymi odpowiednio C2 i C3 oraz rezystancji obciążenia RL. Przyjęto, że występu-
jące w układzie elementy będą rozpatrywane, jako elementy o parametrach rze-
czywistych. Wartości parametrów obwodu transformatora przyjęto na podstawie 
pomiarów wykonanych dla istniejącego TP. Na potrzeby analizy stanów pracy 
UBTE Autorzy opracowali dwa modele obwodowe układu różniące się sposo-
bem połączenia kondensatora kompensującego C3. Modele zaimplementowano 
w programie Matlab-Simulink. Na rys. 1 przedstawiono schemat UBTE z szere-
gowo-szeregowym (s–s) połączeniem kondensatorów kompensujących, nato-
miast na rys. 2 z połączeniem szeregowo-równoległym (s–r). 

W celu zwiększenia efektywności obliczeń oraz możliwości prowadzenia 
obliczeń projektowych i optymalizacyjnych UBTE opracowana została dedy-
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kowana aplikacja łącząca opracowane modele z: (a) interfejsem użytkownika 
pozwalającym na wprowadzanie danych wejściowych i wizualizację otrzymy-
wanych wyników obliczeń; oraz (b) modułem umożliwiającym optymalizację 
wartości elementów układu pod względem doboru optymalnego punktu pracy 
układu zasilania – falownika rezonansowego klasy E. Aplikację rozszerzono 
o moduł umożliwiający projektowanie transformatorów powietrznych przewi-
dzianych do pracy z inwerterem klasy E. Widok interfejsu użytkownika utwo-
rzonej aplikacji przedstawiono na rys. 3. 

 
 

 
 

Rys. 1. Diagram UBTE, połączenie s–s kondensatorów kompensujących 
 

 
 

Rys. 2. Diagram UBTE, połączenie s–r kondensatorów kompensujących 
 

Optymalne wartości parametrów układu, tj. pojemności kondensatorów (C1, 
C2, C3), indukcyjność (L1) wejściowego dławika, a także uzyskanie informację 
o wartości dobroci układu (QL) i indukcyjności wzajemnej M pomiędzy cewkami 
L2 i L3 uzyskuje się przechodząc do zakładki „Obliczenia” znajdującej się w gór-
nym pasku menu (rys. 3). Widok zakładki "Obliczenia" przedstawiono na rys. 4. 
Opracowując program zadbano, aby wartości parametrów zmieniały się w zależ-
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ności od zmian powiązanych z nimi pozostałych parametrów układu, tj. rezystan-
cja obciążenia RL, współczynnik sprzężenia magnetycznego cewek k, częstotli-
wość pracy falownika f, czy indukcyjności L2 i L3. Uzyskane wartości parame-
trów obwodu pozwalają na pracę optymalną falownika klasy E i układu. Równa-
nia i zależności zaimplementowane w programie przedstawiono w rozdz. 3. 
 

 
 

Rys. 3. Widok interfejsu użytkownika aplikacji do projektowania UBTE 
 

 
 

Rys. 4. Widok modułu "Obliczenia" opracowanej aplikacji 
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Po przeprowadzeniu obliczeń symulacyjnych, przechodząc do zakładki 
„Wyniki symulacji”, użytkownik ma możliwość podglądu otrzymanych przebie-
gów prądów i napięć na poszczególnych elementach obwodowych modelu oraz 
mocy na odbiorniku. Dodatkowo w aplikacji zaimplementowano algorytm szyb-
kiej transformaty Fouriera (FFT) umożliwiającej podgląd zawartości wyższych 
harmonicznych w przebiegach prądów i napięć. Wyniki symulacji zaprezento-
wano w rozdz. 4. 

 
3. DOBÓR WARTOŚCI PARAMETRÓW UBTE 

 
Sposób włączenia kondensatora kompensującego C3 ma wpływ na wartość 

impedancji strony wtórnej, oraz wypadkową wartość impedancji po stronie 
pierwotnej TP [10]. W pierwszej kolejności Autorzy omówią sposób, w którym 
kondensator C3 po stronie wtórnej transformatora łączy się szeregowo, a jego 
wartość dobiera się z warunku równości reaktancji C3 i L3, tj. zależności  
XC3 = XL3. Oznacza to, że reaktancja kondensatora C3 oraz indukcyjności L3 wza-
jemnie się znoszą. W wyniku tej eliminacji wartość prądu po stronie wtórnej 
będzie zależała od rezystancji obciążenia RL powiększonej o rezystancję RL3 
cewki L3 i znanej wartości M. W przypadku tego układu wartość wypadkowej 
rezystancji Re strony wtórnej po sprowadzeniu na stronę pierwotną transformato-
ra opisuje poniższa zależność: 

2LL

2

e RR
)Mf2(R





          (1) 

gdzie: RL – rezystancja obciążenia, RL3 – rezystancja cewki odbiorczej L3, M – 
indukcyjność wzajemna cewek L2 i L3, f – częstotliwość pracy falownika. 

Dla układu z równolegle dołączonym kondensatorem, wartość kondensatora 
C3 oblicza się również z warunku równości reaktancji C3 i L3. Stosując ten wa-
runek kompensuje się składową bierną prądu płynącego przez rezystancję RL. 
Jednak w impedancji strony pierwotnej poza rezystancją Re należy uwzględnić 
również reaktancję Xe. Reaktancja Xe wynika z niezerowej wartości wypadkowej 
reaktancji strony wtórnej TP i wykazuje charakter pojemnościowy. Wartość 
ekwiwalentnej rezystancji Re i ekwiwalentnej reaktancji Xe po stronie pierwotnej 
opisują wówczas zależności: 

2
2

L
2

e L
RMR            (2) 

2

2

e L
Mf2X             (3) 

Korzystając z (3) można określić wartość zastępczą pojemności Ce (ekwiwa-
lentna pojemność) po stronie pierwotnej: 
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Pojemność ta z punktu widzenia układu łączona jest szeregowo z pojemnością 
kondensatora C2. 

Z zależności (1) – 4) wynika, że impedancja sprowadzona ze strony wtórnej 
na stronę pierwotną zależy od: rezystancji obciążenia RL, indukcyjności wza-
jemnej cewek M(k) oraz od sposobu włączenia kondensatora C3. 

Uzyskana wartości rezystancji Re, pozwala obliczyć wartość dobroci obcią-
żenia falownika QL rozumianej, jako dobroć obwodu rezonansowego L2 – C2 
obciążonej rezystancją Re. Wartość QL wyrażona wzorem (5) jest odwrotnie 
proporcjonalna do wartości wypadkowej rezystancji R w układzie zasilania, tj. 
falowniku. Rezystancja ta opisana relacją (6) silne zależy od rezystancji obcią-
żenia Re. Na wartość rezystancji R mają również wpływ straty na poszczegól-
nych elementach układu i falownika. 

R
Lf2Q 2

L
            (5) 

 R = Re + ESRL2 + 1.365RTon + 0.2116ESRc1 + ESRc2    (6) 
gdzie: ESR: (ang. Effective Series Resistance of reactive component) – parametr 
określający straty na elemencie reaktancyjnym z uwzględnieniem szeregowo 
włączonej rezystancji uzależnionej od częstotliwości f, RTon – rezystancja tranzy-
stora T1 w stanie przewodzenia. 

Znajomość dobroci układu QL jest niezbędna do obliczenia wartości elemen-
tów reaktancyjnych UBTE na podstawie zależności (8)÷(10). W celu uzyskania 
rzeczywistych wartości pojemności, wymagane jest spełnienie nierówności (7). 
W praktyce wartość ta musi być jednak nieco większa, aby uzyskane wartości 
elementów reaktancyjnych były realne. 

QL  1.7879           (7) 
Znając wartość dobroci układu QL można obliczyć wartość pojemności konden-
satora C1 z zależności: 
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    (9) 

gdzie: Coss –pojemność wyjściowa tranzystora. 
Przy doborze wartości indukcyjności dławika wejściowego L1 korzysta się  

z relacji, w której stanowi ona 30–krotną wartość reaktancji kondensatora C1. 
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1
21 C
30L


            (10) 

Jak wspomniano wcześniej wartość pojemność kondensatora C3 obliczana 
jest z warunku rezonansu XL3 = XC3 i nie zależy ona od sposobu połączenia. 

2
22 L)f2(

1C


           (11) 

W przypadku połączenia szeregowo-równoległego kondensatorów kompen-
sacyjnych należy uwzględnić, że w obwodzie strony pierwotnej występuje sze-
regowe połączenie dwóch kondensatorów C2 i Ce. Uwzględnienie pojemności Ce 
prowadzi po odpowiednich przekształceniach do zależności (12), w której war-
tość wypadkową kondensatorów oznaczono, jako C2r 

2e

e2
r2 CC

CCC


            (12) 

W niniejszym rozdziale przedstawiono sposób doboru wartości parametrów 
UBTE do znanych parametrów transformatora powietrznego oraz określonej 
wartości rezystancji odbiornika RL. Należy dodać, że przedstawiony sposób do-
boru parametrów pozwala uzyskać pracę optymalną falownika klasy E i spraw-
ności układu przekraczające 90% tylko wtedy, gdy odległość pomiędzy uzwoje-
niami (cewkami) transformatora jest stała (określona na etapie projektowania) 
i niezmienna. 

 
4. WYNIKI OBLICZEŃ SYMULACYJNYCH 

 
Opracowana aplikacja umożliwiła analizę ustalonych oraz przejściowych sta-

nów pracy układu. W pierwszym etapie badań analizie poddano wybrane prze-
biegi prądów, napięć oraz mocy UBTE z szeregowo-szeregowym połączeniem 
kondensatorów kompensujących. Rozpatrzono układ, dla którego wartości naj-
ważniejszych parametrów zestawiono w tabeli 1. Na podstawie pomierzonych 
wartości parametrów istniejącego transformatora powietrznego dobrano pozosta-
łe wartości parametrów układu zgodnie z zależnościami podanymi w rozdz. 3. 
Podaną w tabeli 1 wartość współczynnika sprzężenia k otrzymano, dla odległo-
ści pomiędzy cewkami równej 15 mm. Przyjęto, że badany układ będzie zasilany 
ze źródła napięcia stałego o wartości 9 V, a tranzystor przełączany sygnałem 
PWM o częstotliwości 1 MHz i współczynniku wypełnienia D = 0.5. 

Uzyskane przebiegi prądów i napięć ilustrujące prace falownika przedsta-
wiono na rys. 5. Wynika z nich, że falownik zachowuje prace optymalną a tran-
zystor przełączany jest w warunkach komutacji maksymalnie miękkiej [11]. 
Spełnienie warunków maksymalnie miękkiego przełączania potwierdza prawi-
dłowy dobór wartości pojemności kondensatorów. Uzyskany przebieg prądu (I) 
na wyjściu z falownika ma kształt zbliżony do sinusoidalnego. 
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Tabela 1. Wartości wybranych parametrów rozpatrywanego UBTE 
 

Parametr Jednostka Wartość 
L1 [µH] 278 
L2 [µH] 17.7 
L3 [µH] 17.9 
C1 [nF] 2.73 
C2 [nF] 1.615 
C3 [nF] 1.415 
RL [Ω] 312 
k  0.5 
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Rys. 5. Przebiegi prądu i napięć na wybranych elementach falownika – w stanie ustalonym. 

a) sygnał z generatora PWM, b) prąd wyjściowy z falownika – prąd zasilający 
 transformator powietrzny, c) prąd na tranzystorze, d) prąd kondensatora C1, 

e) napięcie na kondensatorze C1 i tranzystorze T1 
 

Obserwując uzyskane przebiegi mocy na odbiorniku (rys. 6) zauważono, że 
jej wartość maksymalna oscyluje – uzyskuje odpowiednio większą wartość przy 
dodatnich półokresach prądu i napięcia oraz mniejsze przy ujemnych. Oscylacje 
są wynikiem pojawienia się wyższych harmonicznych w przebiegach prądu  
i napięcia. Przy wartości średniej mocy na odbiorniku równej 4 W uzyskano 
sprawność wynoszącą ok. 94%. 
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Rys. 6. Przebieg mocy odbiorniku (rezystancji RL) – w stanie ustalonym 
 

W kolejnym etapie badań przeprowadzono analizę wpływu zmian wartości 
wybranych parametrów, tj.: współczynnika sprzężenia magnetycznego k i rezy-
stancji obciążenia RL na wartość sprawności układu ƞ, mocy pobieranej przez 
układ Pi oraz mocy wyjściowej Po (na rezystancji RL). W każdym z badanych 
poniżej przypadków wartość napięcia zasilania falownika wynosiła 15 V a czę-
stotliwość f = 1 MHz. 

Zależność sprawności oraz mocy (wejściowej i wyjściowej) układu szere-
gowo-szeregowego w funkcji współczynnika sprzężenia magnetycznego k ilu-
strują odpowiednio rys. 7 i rys. 8. Przyjęto, że wartości pojemności będą nie-
zmienne. W przykładzie wartości pojemności dobrano dla dwóch wartości 
współczynnika sprzężenia oznaczanych, jako kopt = 0.2 i kopt = 0.5, przy czym dla 
kopt = 0.5 rezystancja obciążenia wynosiła 312 Ω, natomiast dla kopt = 0.2 rezy-
stancja obciążenia była równa 50 Ω. Autorzy celowo dokonali zmian wartości 
rezystancji, aby wartość dobroci QL była w obu przypadkach była jednakowa dla 
wybranych wartości współczynników kopt. Na podstawie uzyskanych przebiegów 
zauważono, że oddalając się od wartości kopt sprawność układu maleje. Dodat-
kowo dla kopt = 0.2 układ jest bardziej czuły na zmiany wartości sprzężenia k, niż 
dla kopt = 0.5.  

Następnie badano wpływ zmian wartości rezystancji obciążenia RL na 
sprawność i moc układu dla szeregowego i równoległego połączenia 
kondensatora kompensacyjnego C3 (rys. 9). Przyjęto, że wartości pojemności 
będą niezmienne, a ich wartości zestawiono w tabeli. 2. Wartości pojemnosci 
dobrano dla przypadku, w którym wartość rezystancji określanej jako Ropt była 
równa 500 Ω niezależnie od sposobu połączenia kondensatora. Wartość 
współczynnika sprzężenia k dla połączenia szeregowego wynosiła 0.5 natomiast 
dla połączenia równoległego 0.1. Pozwoliło to na prace układu równoległego 
przy tym samym rzędzie wartości rezystancji obciążenia co układu 
szeregowego. Przeprowadzając analizę uzyskanych przebiegów dla połączenia 
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szeregowego stwierdzono, że bardziej korzystna ze względu na wyższą 
sprawność jest praca układu powyżej wartości Ropt. Natomiast wartość 
maksymalna mocy występuje dla obciążenia rezystancją Ropt. W przypadku 
równoległego połączenia kodnesnatora C3 punkt mocy maksymalnej, 
uzyskiwany jest dla mniejszych wartości rezystancji od optymalnej, jednak przy 
dużo niższej wartości sprawności niż dla obciążenia rezystancją Ropt.  

 
Tabela 2 Wartości pojemności dla badanych konfiguracji połączenia kondensatora C3 

 
Parametr szeregowy równoległy 
C1 [nF] 4.26 5.29 
C2 [nF] 1.54 1.53 
C3 [nF] 1.415 1.415 
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Rys. 7. Sprawność układu w funkcji współczynnika k, dla dwóch wartości kopt 
 

Celem kolejnych badań było uzyskanie wspólnych wartości pojemności kon-
densatorów C1 oraz C2 dla szeregowego oraz równoległego połączenia kondensa-
tora C3 przy stałej wartości rezystancji obciążenia RL równej 312Ω. Parametrem, 
który zmieniano w celu dopasowania układu był współczynnik sprzężenia k.  
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Rys. 8. Moc wyjściowa Po oraz wyjściowa Pi w funkcji współczynnika k dla:  

a) kopt = 0.5, b) kopt = 0.2 
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Rys. 9. Sprawność oraz moc wyjściowa w funkcji rezystancji obciążenia dla:  
a) połączenia szeregowego C3 b) połączenia równoległego C3 

 
Na rysunku 10 zilustrowano wartości pojemności C1 oraz C2 odpowiadające 

układowi z szeregowo połączonym kondensatorem C3, natomiast wartości po-
jemności C1’ oraz C2’ odpowiadają układowi z równolegle połączonym konden-
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satorem. Zaobserwowano, że istnieją pary kondensatorów z bardzo przybliżo-
nymi do siebie wartościami pojemności. Zależność, ta pozwala zaprojektować 
układ tak, aby była możliwa praca optymalna dla dwóch wartości współczynnika 
sprzężenia cewek (odległości pomiędzy cewkami), zmieniając jedynie sposób 
połączenia kondensatora po stronie wtórnej. Warto dodać, że wartość pojemno-
ści C3 dobierana jest na podstawie częstotliwości rezonansowej, i pozostaje stała 
przy zmieniających się parametrach układu i sposobie połączenia kondensatora. 

 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
10

0

10
1

k

C
 [n

F]

 

 
C1 układ s-s
C2 układ s-s
C1' układ s-r
C2' układ s-r

 
 

Rys. 10. Wartości pojemności w funkcji wsp. k dla dwóch sposobów połączenia 
 strony wtórnej UBTE 

 
5. PODSUMOWANIE 

 
W artykule przedstawiono wybrane wyniki obliczeń symulacyjnych uzyska-

ne na podstawie modelu obwodowego zintegrowanego z opracowaną aplikacją 
do projektowania układów bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej. 
Przedstawiono równania umożliwiające dobór parametrów układu. W pracy 
zbadano wpływ zmian wartości współczynnika sprzężenia magnetycznego oraz 
rezystancji obciążenia, na wartość sprawności układu, moc pobieraną przez 
układ oraz moc na odbiorniku. Największym osiągnięciem okazała się możli-
wość uzyskania jednakowych wartości pojemności C1 i C2 dla połączenia za-
równo szeregowego jak i równoległego kondensatora kompensacyjnego C3 
zmieniając jedynie odpowiednio odległość pomiędzy cewkami sprzężonymi.  

Przyszłe prace nad układem bezprzewodowego przesyłu energii będą doty-
czyć opracowania sposobu dostrajania impedancji obwodu umożliwiając prace 
optymalną UBTE dla różnych odległości pomiędzy cewkami transformatora. 
Autorzy przewidują także dalsze badania mające na celu uzyskanie stałego na-
pięcia wyjściowego poprzez dodanie obwodu prostownika i budowę układu 
prototypowego. 
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INVERTER E – CLASS IN SYSTEM OF WIRELESS POWER TRANSFER 
DESIGN SOFTWARE, SIMULATION CALCULATION 

 
The paper present equivalent model of wireless power transfer composed of: air–

transformer, power supply circuit (class E inverter) and load circuit. Series–series and 
series–parallel resonant circuit has been considered. The method of parameter value 
selection with the aim of using exist air coils has been proposed. Impedance reflections 
of way from secondary to the primary circuit have been explained. Graphical user 
interface of application integrated with equivalent model in order to design E class 
inverters in the wireless energy transmission have been realized and presented. The 
selected results of simulation have been presented and discussed. 
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