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ANALIZA PRACY SZEREGOWO-RÓWNOLEGŁEGO
UKŁADU BEZPRZEWODOWEJ TRANSMISJI ENERGII
ZASILANEGO Z INWERTERA KLASY D
W artykule przedstawiono układ bezprzewodowego przesyłu energii wykorzystujący inwerter rezonansowy klasy D. Dokonano przeglądu inwerterów klasy D. Opracowano model symulacyjny wybranego inwertera pracującego w układzie bezprzewodowej transmisji energii (UBTE). Zbadano wpływ parametrów wejściowych oraz elementów składowych układu na przebiegi napięć, prądów, moc i sprawność układu. Zaprojektowano i wykonano inwerter klasy D. Przeprowadzono badania testowe dla opracowanego układu bezprzewodowego przesyłu energii z wykorzystaniem transformatora
powietrznego.
SŁOWA KLUCZOWE: inwerter klasy D, szeregowo–równoległy układ bezprzewodowej transmisji energii, sprawność, moc wyjściowa, transformator powietrzny

1. WSTĘP
Zjawisko bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej zostało po raz
pierwszy wykorzystane ponad sto lat temu w zbudowanym przez Nikola Teslę
transformatorze, który wytwarzał napięcie rzędu milionów woltów generując
wyładowania elektryczne. Spowodowało to rozwój badań nad użytecznym wykorzystaniem tego zjawiska. Jednak dopiero wytwarzanie coraz tańszych elementów półprzewodnikowych o dużej mocy pozwoliło na opracowanie nowych, bardziej efektywnych układów do tego przeznaczonych.
W dzisiejszych czasach bezprzewodowy przesył energii elektrycznej jest powszechnie stosowany w układach zasilania lub ładowania akumulatorów, m.in.
urządzeń medycznych (np. protez serca, implantów), sprzętu gospodarstwa domowego czy urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe [2]. Do najważniejszych zalet zasilania i ładowania akumulatorów należy zaliczyć brak
przewodowego połączenia odbiornika ze źródłem energii elektrycznej, co elimi__________________________________________
* Politechnika Poznańska.
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nuje ryzyko mechanicznego uszkodzenia tego połączenia, oraz możliwość jednoczesnego zasilania kilku odbiorników z jednego źródła energii. Podstawową wadą
jest wpływ wzajemnego położenia sprzężonych cewek na efektywność przesyłu
energii i relatywnie niską całkowitą sprawność takiego układu.
Pomimo przedstawionych wad, wzrasta zapotrzebowanie na tego rodzaju
rozwiązania szczególnie w urządzeniach mobilnych i medycznych. Istotny
wpływ na pracę układu bezprzewodowej transmisji energii (UBTE) ma sposób
zasilania transformatora powietrznego (sprzężonych magnetycznie cewek) [4].
W tym celu stosuje się inwerter, najczęściej jest to falownik rezonansowy. Istnieje wiele rodzajów inwerterów [2, 4]. W artykule rozpatrzono możliwość
budowy UBTE zasilanego z inwertera klasy D.

2. INWERTERY KLASY D
Wśród inwerterów klasy D można wyróżnić cztery struktury z szeregowym
obwodem rezonansowym:
 struktura mostkowa (rys. 1a) składa się z czterech tranzystorów T1–T4, które
przewodzą parami po przekątnej; przy załączeniu tranzystorów T1 i T4 kierunek prądu i napięcia wyjściowego jest zgodny z pokazanym na rysunku;
natomiast przy załączeniu tranzystorów T2 i T3 kierunek, zarówno prądu jak
i napięcia jest przeciwny;
 struktura półmostkowa niesymetryczna (rys. 1b) charakteryzuje się półokre–
sowym prądem zasilania iDC; przy załączeniu tranzystora T1 napięcie na odbiorniku ma wartość napięcia zasilania E, gdy załączony jest tranzystor T 2, to
napięcie na odbiorniku przyjmuje wartość 0; kondensator C pełni rolę kondensatora obwodu rezonansowego i blokuje składową stałą napięcia [4];
 struktura półmostkowa z dzielonym kondensatorem (rys. 1c); kondensatory
½ C stanowią pojemnościowy dzielnik napięcia zasilania oraz blokują składową stałą napięcia, co jest szczególnie korzystne przy odbiornikach wytwarzających strumień magnetyczny, np. transformator;
 struktura półmostkowa z pojemnościowym dzielnikiem napięcia (rys. 1d);
pojemnościowy dzielnik działa jak w poprzedniej strukturze, a dodatkowy
kondensator C jest częścią obwodu rezonansowego; cały układ to mniej rozbudowana wersja falownika mostkowego, w której tranzystory zastąpione są
kondensatorami [1, 4];
W inwerterach z równoległym połączeniem rezystora R i kondensatora Cp
(rys. 2) występują dwie struktury półmostkowe:
 struktura symetryczna (rys. 2a), w której Cp pełni rolę kondensatora rezonansowego [4], a kondensatory Cd stanowią dzielnik napięcia [8];
 struktura niesymetryczna (rys. 2b), w której Cd blokuje składową stałą napięcia [4].
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Rys. 1. Inwerter klasy D z odbiornikiem RLC włączonym szeregowo o strukturze: a) mostkowej
symetrycznej, b) półmostkowej niesymetrycznej; c) półmostkowej z dzielonym kondensatorem
½ C; d) półmostkowej z dzielnikiem napięcia zasilania

Inwertery z szeregowym obwodem rezonansowym są wykorzystywane m.in.
w układach nagrzewania indukcyjnego.
a)

b)

Rys. 2. Półmostkowy inwerter klasy D z odbiornikiem równoległym: a) symetryczny
z dzielnikiem napięcia zasilania, b) niesymetryczny

W strukturach inwerterów zawierających szeregowo–równoległy odbiornik
(rys. 3a i 3b) występuje kondensator rezonansowy szeregowy C blokujący składową stałą napięcia jak i równoległy Cp [8]. Kondensatory ½C (rys. 3a) stanowią dodatkowo pojemnościowy dzielnik napięcia. Ten rodzaj odbiornika łączy
cechy kondensatorów wykorzystywanych w strukturach półmostkowych
z odbiornikiem szeregowym oraz równoległym [2, 4].
W inwerterach pokazanych na rys. 3 dwójnik równoległy RCp stanowi odbiornik przy nagrzewaniu pojemnościowym [4]. Oprócz zastosowania, jakim
jest nagrzewanie, inwertery typu D są wykorzystywane m.in. w rezonansowych
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układach zasilania prądem przemiennym, lampach wykorzystujących wyładowania elektryczne oraz w spawalnictwie [2].
a)

b)

Rys. 3. Półmostkowy inwerter klasy D z odbiornikiem szeregowo–równoległy: a) symetryczny
z kondensatorami ½ C; b) niesymetryczny

3. MODEL SYMULACYJNY UKŁADU
Model symulacyjny rozważanego układu (rys. 4) został opracowany
w środowisku MATLAB – Simulink, które umożliwia odwzorowanie układu
w sposób graficzny. W pakiecie tym można korzystać m.in. z bloków będących
gotowymi komponentami obwodu elektrycznego. Możliwa jest łatwa zmiana
parametrów układu z jednoczesną obserwacją zachowania symulowanego układu.
Na rysunku 4 przedstawiono schemat pełnego szeregowo–równoległego
UBTE. W układzie wykorzystano indukcyjności oraz rezystancje cewek zbudowanego wcześniej transformatora powietrznego. W zależności od odległości
d pomiędzy cewką pierwotną a wtórną zmienia się współczynnik sprzężenia
magnetycznego k. Do wyznaczenia wartości tego współczynnika posłużono się
przedstawioną w pracy [6] zależnością k = f (d). Znając wartość współczynnika
k oraz indukcyjności L1 uzwojenia pierwotnego i L2 uzwojenia wtórnego można
obliczyć wartość indukcyjności wzajemnej M:
M  k L1L2
(1)
W szeregowo-równoległym UBTE pojemność kondensatora po stronie pierwotnej oblicza się z zależności:
1
C
(2)


M2

  L1 
 L2  R2  R0 R2  L2 

W wybranej konfiguracji inwertera klasy D zastosowany jest pojemnościowy dzielnik napięcia będący jednocześnie częścią obwodu rezonansowego,
zatem pojemność pojedynczego kondensatora wynosi ½C.
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Rys. 4. Diagram układu bezprzewodowego przesyłu energii z szeregowo – równoległym
obwodem rezonansowym

W układzie szeregowo–równoległym (rys. 4) po stronie wtórnej znajduje się
kondensator C2 połączony równolegle z indukcyjnością L2 i odbiornikiem R0,
a rolę kondensatora kompensującego stronę pierwotną przejmują kondensatory
½·C będące jednocześnie dzielnikami napięcia. Maksymalną sprawność UBTE
uzyskuje, gdy reaktancja kondensatorów jest równa reaktancji indukcyjności
rozproszenia [1].
Zastępcze parametry wejściowe transformatora (rys. 4) obciążonego pojemnością C2 i rezystorem R0 można wyznaczyć z impedancji wejściowej czwórnika (rys. 5) [9, 10].

Rys. 5. Schemat zastępczy transformatora powietrznego z odbiornikiem R0 i równolegle włączonym kondensatorem kompensującym C2

 2M 2

Z T  R1  j L1 

j L2  R2 

Przyjmując, że XL2 = XC2 uzyskuje się:

1
j C2  1 R0

(3)
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2
 2M 2

M
L 
 (4)
Z T  R1  j L1 

j

 1

R0 R2
 L22  R2 L2 R2
 L2 
 R2 


 L2
R0



W inwerterach klasy D częstotliwość przełączania tranzystorów powinna
być większa niż częstotliwość rezonansowa. Związane jest to z działaniem diod
zwrotnych wbudowanych w tranzystory MOSFET i ich czasem odzyskiwania
zdolności zaporowych. Czas ten negatywnie wpływa na działanie układu [5].
W celu automatycznego doboru parametrów w zależności od zadanej częstotliwości rezonansowej opracowano model w środowisku Matlab – Simulink
(rys. 6).

Rys. 6. Model symulacyjny układu z szeregowo-równoległego obwodem rezonansowym

Moc na wejściu i wyjściu transformatora powietrznego oraz inwertera można obliczyć na podstawie uzyskanych przebiegów prądu i napięcia, jako wartość
średnią z iloczyn ich wartości chwilowych. Po obliczeniu wartości średniej
prądu wejściowego można wyznaczyć sprawności całego układu z zależności
(5) oraz transformatora powietrznego ze wzoru (6).
Sprawność całego układu:
1 n
u i
Pwy n k 1 2 k 0 k


(5)
Pwe
U DC I we
gdzie: Pwy – moc wyjściowa po stronie wtórnej transformatora powietrznego,
Pwe – moc wejściowa inwertera, Iwe – prąd wejściowy inwertera, VDC – napięcie
stałe zasilające układ, i0k – prąd odbiornika w k–tej chwili, n – liczba kroków
czasowych w ramach jednego okresu.
Sprawność transformatora powietrznego:
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Ptwy

1
n
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n

u

2 k i2 k

k 1
n

(6)
1
u1k i1k
n k 1
gdzie: Ptwe – moc wejściowa po stronie pierwotnej transformatora powietrznego,
u1k, i1k u2k, i2k – napięcia i prądy w k–tej chwili po stronie pierwotnej i wtórnej
transformatora powietrznego.
Ptwe





4. STANOWISKO BADAWCZE
Stanowisko do badania UBTE przedstawiono na rys. 7. Do zmiany częstotliwości napięcia zasilającego służy układ sterowania inwerterem klasy D, który
zasila dwuuzwojeniowy transformator powietrzny. Ruchoma cewka transformatora pozwala na zmianę odległości między uzwojeniami.

Rys. 7. Stanowisko pomiarowe: transformator powietrzny (1), oscyloskop (2), zasilacz (3), inwerter klasy D (4), Arduino (5), kondensator i odbiornik po stronie wtórnej transformatora (6)

Głównym elementem układu sterowania jest moduł Arduino, który generuje
sygnały sterujące PWM. Programowanie wbudowanego w ten moduł mikrokontrolera Atmega328 odbywa się za pomocą dedykowanego oprogramowania
Arduino IDE. Dzięki temu możliwa jest zmiana częstotliwości i wypełnienia
uzyskiwanych na wyjściach modułu sygnałów. Wygenerowane przez moduł
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Arduino dwa sygnały z pinów 9 i 10 są przesyłane do pinów 1 i 13 układu scalonego CD40106B6 zawierającego bramki NOT z przerzutnikiem Schmitta.
Sygnały te są odwracane, ponieważ bramki NOT realizują funkcję logiczną
zamieniającą sygnał wejściowy na przeciwny. W wyniku sygnały są wygładzane (niwelowane są przepięcia), a przerzutnik Schmitta ustala progi zapobiegające przełączaniu się między dwoma przeciwnymi stanami [3]. Jeden sygnał podłączony jest do drivera nieodwracającego TC4420, a drugi do odwracającego
TC4429. Podstawową funkcją driverów jest wzmacnianie sygnału wejściowego
i szybkie przeładowanie pojemności na bramce tranzystora. Kolejnym elementem układu sterowania jest transformator impulsowy, który przekazuje sygnały
sterujące do tranzystorów inwertera. Pełni on również rolę separacji galwanicznej pomiędzy częścią sterującą a inwerterem.
Na rysunku 8 przedstawiono schemat układu sterowania (moduł Arduino został pominięty, sygnały przedstawione są symbolicznie, jako pin 9 i pin 10). Do
zasilania układu napięciem (Vdd) zastosowano zasilacz laboratoryjny.

Rys. 8. Układ sterowania wykorzystujący moduł Arduino, układ CD40106B6
oraz drivery TC4420 i TC4429

5. WYNIKI BADAŃ
Przebiegi prądu i napięcia na odbiorniku rejestrowano oscyloskopem cyfrowym. Uzyskane przebiegi porównano z przebiegami otrzymanymi na podstawie
obliczeń symulacyjnych. Opracowano też udokładniony model symulacyjny,
w którym uwzględniono upływność kondensatorów w postaci dodatkowej rezystancji. Porównane przebiegi napięcia i prądu przy odległości między cewkami
d = 20 mm przedstawiono odpowiednio na rys. 9.
Uzyskane podczas pomiarów przebiegi są bardzo zbliżone do wyznaczonych
na podstawie obliczeń. Rezystancje kondensatorów zawarte w modelu udokładnionym powodują, że prądy i napięcia na odbiorniku wykazują lepszą zgodność
z pomiarami.
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b)

Rys. 9. Przebiegi napięć (a) i prądów (b) na odbiorniku UBTE wyznaczone z pomiarów (P)
i dwóch modeli symulacyjnych (pokazanego na rys. 6 – M oraz udokładnionego – MU)

Zbadano również wpływ odległości między uzwojeniami transformatora na
sprawność układu i moc wyjściową. Ze względu na duże niedokładności odczytu wartości prądu na podstawie jego przebiegu moc obliczono na podstawie
napięcia i rezystancji odbiornika. Wówczas sprawność układu można obliczyć
ze wzoru:
2
U wy



Pwy
Pwe



R0
U DC I we

(7)

Na rysunkach 10 i 11 porównano wyznaczone na podstawie pomiarów i obliczeń symulacyjnych charakterystyki sprawności w funkcji odległości między
cewkami dla napięć zasilania 5 i 10 V. Z tych rysunków wynika, że sprawność
maleje ze wzrostem odległość między cewkami d.
a)

b)

Rys. 10. Sprawności w funkcji odległości między cewkami dla UDC = 5 V oraz R0 = 10 Ω (a)
i R0 = 33 Ω (b) (M – model; P – pomiary)
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b)

Rys. 11. Sprawności w funkcji odległości między cewkami dla UDC = 10 V oraz R0 = 10 Ω (a)
i R0 = 33 Ω ((b) M – model; P – pomiary)

Badano wpływ odległości między cewkami d na moc wyjściową (rys. 12).
Uzyskano maksimum mocy dla R = 10 Ω przy odległości d = 30 mm, a dla
R = 33 Ω przy d = 50 mm.

Rys. 12. Moc wyjściowa UBTE w funkcji odległości dla UDC = 10 V

Z przeprowadzonych badań wynika, że można dopasować odległość między
cewkami przy danej wartości rezystancji obciążenia, aby uzyskać maksimum
mocy. Przy większej rezystancji odbiornika widać, że przebieg jest bardziej
spłaszczony. Oznacza to, że można uzyskać większą moc dla większego zakresu
zmian odległości pomiędzy cewkami, kosztem zmniejszenia wydzielonej na
wyjściu mocy.

6. WNIOSKI
Analizowano pracę szeregowo-równoległego układu do bezprzewodowego
przesyłu energii. Opracowano model symulacyjny, który oprócz możliwości
zmiany parametrów układu, pozwala na odpowiednie dobranie pojemności
kompensujących i umożliwia rejestrowanie wygenerowanych przebiegów.
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Budowa inwertera klasy D wymagała sprawdzenia kilku rozwiązań tego
układu, gdyż sterowanie dwoma tranzystorami okazało się dość problematyczne. Po ostatecznym sprawdzeniu poprawności działania wybranej konstrukcji
inwertera klasy D zaprojektowano i zbudowano układ z transformatorem powietrznym umożliwiający bezprzewodowy przesył energii. W układzie tym
uzyskano sprawność dochodzącą do 90%. Uzyskano dużą zgodność wyników
pomiarów i obliczeń, co świadczy o poprawności opracowanego modelu symulacyjnego. Model ten z powodzeniem można wykorzystać przy projektowaniu
tego typu układów.
Z przeprowadzonych badań wynika, że sprawność i moc wyjściowa UBTE
są mniejsze niż otrzymane z obliczeń symulacyjnych. Wynika to z dodatkowych strat na poszczególnych elementach obwodu, rezystancji przewodów,
niedokładności przyrządów pomiarowych oraz nieprecyzyjnego doboru pojemności do częstotliwości rezonansowej (wykorzystano dostępne kondensatory
o zbliżonej pojemności). Zaproponowany model symulacyjny można udokładnić poprzez wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora na
podstawie polowego modelu transformatora powietrznego [7].
Projektując UBTE należy zdecydować, czy dąży się do uzyskania możliwie
maksymalnej mocy wyjściowej czy sprawności. Maksymalna moc wyjściowa
generowana przy zadanej odległości między cewkami zależy od dobranej rezystancji obciążenia. Natomiast sprawność jest największa dla najmniejszej odległości między cewkami. Na podstawie analizy uzyskanych wyników można
stwierdzić, że poprzez zmianę konfiguracji układu, wartości rezystancji obciążenia czy odległości między cewkami, można dopasować układ do oczekiwanych rezultatów.
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ANALYSIS OF OPERATION OF SERIES–PARALLEL WIRELESS
TRANSMISSION ENERGY SYSTEM POWERED
WITH CLASS D RESONANT INVERTER
The paper deals with the wireless power transmission system using an class D
resonant inverter. A review of class D inverters was performed. The simulation model
of the inverter operating in the wireless transmission energy system was developed. The
influence of the input parameters and system components on the waveform of: voltage,
current, power and system efficiency were examined. The class D inverter was designed
and executed. The test researches for the developed wireless transmission energy system
using an air–core transformer were carried out and discussed.
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