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 PL 214 172 B1 2 

Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób bezkontaktowego transferu energii elektrycznej oraz bez-

kontaktowy układ transferu energii elektrycznej przeznaczony do zasilania obwodów elektrycznych. 

Bezstykowe obwody zasilania, aczkolwiek bardziej złożone, posiadają wiele korzystnych wła-

ściwości w stosunku do układów ze sprzężeniem galwanicznym. Najważniejsze z nich to galwaniczna 

separacja obwodu zasilającego od odbiornika przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej rezystancji 

izolacji odpornej na wysokie różnice napięć pomiędzy obwodem zasilania i obwodem odbiornika. Ty-

powe zastosowanie takich układów to zasilanie precyzyjnych obwodów pomiarowych współpracują-

cych z liniami wysokiego napięcia. Bezstykowe układy zasilania są szczególnie korzystne w tych apli-

kacjach, gdzie podczas normalnej eksploatacji występuje częste łączenie i rozłączanie obwodu zasi-

lania z obwodem odbiornika oraz występują dodatkowo niekorzystne warunki środowiskowe. Stykowe 

układy zasilania w takich przypadkach wykazują dużą zawodność, z uwagi na nieuchronną erozję 

materiału kontaktowego oraz zmęczenie mechaniczne. Bezstykowe układy transferu energii są nie-

zbędne zwłaszcza w tych zastosowaniach gdzie procesy łączenia obwodów i rozłączania muszą 

być zrealizowane przy obecności gazów palnych. Są więc one praktycznie jedynym bezpiecznym 

sposobem zasilania rozłącznych urządzeń elektrycznych w kopalniach, gdzie występuje duże stężenie 

metanu. 

Z amerykańskiego opisu patentowego nr 6,490,176 znany jest sposób bezkontaktowego induk-

cyjnego transferu energii w którym zastosowano elektroniczny generator impulsowy wielkiej częstotli-

wości, który zawiera pierwszy rdzeń magnetyczny sprzężony z uzwojeniem pierwotnym, ponadto za-

stosowano również obwód użytkownika skonfigurowany w taki sposób, że jest on bezkontaktowo in-

dukcyjnie sprzężony z elektronicznym generatorem wielkiej częstotliwości. Ponadto obwód użytkowni-

ka ma drugi rdzeń magnetyczny sprzężony z uzwojeniem wtórnym, gdzie drugi rdzeń magnetyczny 

jest przystosowany do sprzężenia z pierwszym rdzeniem magnetycznym w co najmniej dwóch ustalo-

nych pozycjach w stosunku do pierwszego rdzenia magnetycznego umożliwiając tym samym transfer 

różnych ustalonych poziomów energii. 

Znany jest z amerykańskiego opisu patentowego nr US 6,934,167 bezkontaktowy system 

transmisji energii zawierający transformator, którego pierwotne uzwojenie jest dołączone do źródła 

zasilania poprzez pierwszy obwód rezonansowy natomiast uzwojenie wtórne dołączone jest do obcią-

żenia poprzez drugi obwód rezonansowy. Pierwszy obwód rezonansowy i drugi obwód rezonansowy 

są wzajemnie sprzężone. System zawiera ponadto blok kontroli prądu w pierwszym obwodzie rezo-

nansowym, który poprzez zmianę częstotliwości pracy przełączników prądowych utrzymuje zadaną 

wielkość przekazywanej mocy pomiędzy obwodem uzwojenia pierwotnego, a obwodem uzwojenia 

wtórnego, skutkiem czego nadwyżka energii krążącej w pierwszym obwodzie rezonansowym jest zmi-

nimalizowana. 

Znany jest także z amerykańskiego opisu patentowego nr 6,970,366 rezonansowy zasilacz za-

wierający dwa sprzężone równolegle obwody rezonansowe pracujące z jednakową częstotliwością, 

przy czym fazy sygnałów sterujących przełącznikami prądowymi w obu obwodach rezonansowych są 

względem siebie przesunięte o 90°. Dzięki zastosowaniu drugiego obwodu rezonansowego zmniej-

szono amplitudę tętnień wyprostowanego napięcia na wyjściu zasilacza, co umożliwiło zastosowanie 

mniejszych pojemności w obwodzie filtrującym, poprawiono niezawodność. 

W polskim zgłoszeniu patentowym P-313150 został przedstawiony zasilacz rezonansowy który 

zapewnia utrzymanie stałej dobroci obwodu rezonansowego niezależnie od obciążenia. Wyposażony 

jest on w układ ogranicznika dobroci zbudowanego z transformatora, którego pierwotne uzwojenie 

połączone jest równolegle do kondensatora szeregowego obwodu rezonansowego zaś wtórne uzwo-

jenie tego transformatora poprzez prostownik połączone jest ze źródłem napięcia zasilającego w celu 

umożliwienia zwrotu nadwyżki energii z tego kondensatora. Cechą charakterystyczną tego zasilacza 

jest poprawna praca zarówno ze zwartym jak i rozwartym obwodem obciążenia. 

W innym polskim zgłoszeniu patentowym P-339678 zamiast transformatora wprowadzono po-

jemnościowy dzielnik napięcia o pojemności zastępczej równej wymaganej pojemności rezonansowej 

obwodu. Po podłączeniu ogranicznika diodowego do linii zasilającej klucze z jednej strony a do kon-

densatorów dzielnika z drugiej strony uzyskano ograniczenie amplitudy napięcia w tym punkcie a tym 

samym zwrot nadmiaru energii i ograniczenie dobroci szeregowego obwodu rezonansowego. 

W jeszcze innym polskim zgłoszeniu patentowym P-348014 zamiast transformatora wprowa-

dzono indukcyjny dzielnik napięcia o indukcyjności zastępczej równej wymaganej indukcyjności  
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rezonansowej obwodu. Po podłączeniu ogranicznika diodowego do linii zasilającej klucze z jednej 

strony, a do indukcyjności dzielnika z drugiej strony uzyskano ograniczenie amplitudy napięcia w tym 

punkcie i tym samym zwrot nadmiaru energii oraz ograniczenie dobroci szeregowego obwodu rezo-

nansowego. 

Niedogodnością techniczną wynikającą ze stosowania zasilaczy ze zwrotem energii z opisu pa-

tentowego P-313150, P-339678 oraz P-348014 jest to, że w tych przypadkach w momencie zmniej-

szania obciążenia maleje również prąd w szeregowym obwodzie, a jego kształt zaczyna coraz bar-

dziej odbiegać od pożądanego sinusoidalnego. 

W układach rezonansowych zasilaczy, regulatorów oraz inverterów kontrola napięcia wyjścio-

wego względnie prądu wyjściowego realizowana jest poprzez zmianę częstotliwości pracy sterowa-

nych przełączników prądowych. Rezonansowe invertery oraz regulatory szczególnie dobrze spraw-

dzają się w układach dużej mocy, charakteryzują się one dużą odpornością na chwilowe przeciążenia. 

Ponieważ procesy przełączania realizowane są przy napięciach bliskich zera, a generowane prądy 

w obwodach rezonansowych mają przebiegi sinusoidalne, zasilacze rezonansowe generują niski po-

ziom zakłóceń elektromagnetycznych. Wadą rezonansowych obwodów zasilania (invertery regulatory) 

jest ograniczony zakres regulacji napięcia wyjściowego. W celu utrzymania zadanego napięcia wyj-

ściowego przy jednocześnie bardzo niskim poborze prądu wyjściowego konieczne jest znaczne od-

strojenie częstotliwości pracy przełączników prądowych w stosunku do częstotliwości rezonansowej. 

Wskutek znacznego odstrojenia od częstotliwości rezonansowej następuje odkształcenie przebiegu 

prądu w obwodzie rezonansowym. W niektórych zastosowaniach, gdzie wymagana jest w przybliżeniu 

stała amplituda napięcia wyjściowego, utrzymanie prawie sinusoidalnego przebiegu prądowego jest 

możliwe przy utrzymaniu znacznej nadwyżki energii w obwodzie rezonansowym w stosunku do energii 

pobieranej przez obwód obciążenia. Ta nadwyżka energii za pośrednictwem dodatkowych diod zwra-

cana jest następnie do obwodu zasilania. Sposób ten umożliwia zgrubne utrzymanie stałego napięcia 

wyjściowego, jednakże sprawność układu jest mniejsza. 

W celu poszerzenia zakresu regulacji napięć wyjściowych w rozwiązaniu według US 6,934,167 

zastosowano drugi obwód rezonansowy dołączony do wtórnego uzwojenia transformatora, natomiast 

w rozwiązaniu według US 6,970,366 poprawę charakterystyki regulacji uzyskano dzięki zastosowaniu 

dodatkowego sprzężonego obwodu rezonansowego, którego oscylacje są przesunięte w fazie w sto-

sunku do obwodu pierwszego o 90°. 

W rozwiązaniu według wynalazku z uwagi na fakt, że inverter ma dostarczać na wyjściu sinuso-

idalny przebieg napięciowy przy jednoczesnym zachowaniu dużej szybkości reakcji i dużej odporności 

na nagłe zmiany obciążenia, zastosowano odmienny sposób korekcji charakterystyki. 

Istota sposobu bezkontaktowego transferu energii elektrycznej według wynalazku polega na 

tym, że w pierwszym elemencie indukcyjnym połączonym równolegle z pierwszym elementem pojem-

nościowym i szeregowo z blokiem pojemnościowym oraz trzecim elementem indukcyjnym wytwarza 

się za pośrednictwem zespołu kluczy prądowych cykliczne oscylacje prądu, które to oscylacje prądu 

indukują w elemencie indukcyjnym drugim, sinusoidalny prąd zmienny. Przy czym względne proporcje 

wartości elementów wcześniej dobiera się tak, aby w obwodzie złożonym z pierwszego elementu in-

dukcyjnego i pierwszego elementu pojemnościowego następowała kumulacja co najmniej 70% całko-

witej energii zespolonego obwody rezonansowego. Dodatkowo za pomocą elementów magnetycz-

nych pierwszego i drugiego dokonuje się koncentracji skojarzonego strumienia magnetycznego po-

między pierwszym elementem indukcyjnym i drugim elementem indukcyjnym, a wartość współczynni-

ka sprzężenia pomiędzy elementami indukcyjnymi pierwszy i drugim zawiera się w zakresie od 

0.20.85, natomiast za pomocą materiału dielektrycznego dokonuje się galwanicznej separacji ele-

mentów magnetycznych pierwszego i drugiego oraz elementów indukcyjnych pierwszego i drugiego. 

Ponadto amplitudę cyklicznych oscylacji prądu w pierwszym elemencie indukcyjnym stabilizuje się 

poprzez kontrolę parametrów załączania i wyłączania zespołu kluczy prądowych takich jak: częstotli-

wość lub względny stosunek czasu załączenia klucza do czasu wyłączenia klucza, a dodatkową nad-

wyżkę energii z zespolonego obwodu rezonansowego odprowadza się do obwodu zasilania za po-

średnictwem ogranicznika napięcia. 

W odmianie pierwszej bezkontaktowy układ transferu energii elektrycznej służący do zasilania 

obwodów elektrycznych ma co najmniej dwa elementy indukcyjne pierwszy i drugi, przy czym elemen-

ty te są sprzężone ze sobą za pośrednictwem obwodu magnetycznego, który stanowią pierwszy ele-

ment magnetyczny i drugi element magnetyczny. Elementy te są od siebie odseparowane za pomocą 

materiału izolacyjnego przy czym dwa wymiary geometryczne elementu izolacyjnego są większe od 
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odpowiednich wymiarów obwodu magnetycznego. Pierwszy element indukcyjny połączony jest równo-

legle z pierwszym elementem pojemnościowym i tworzą one główny obwód rezonansowy. Obwód ten 

połączony jest szeregowo z blokiem pojemnościowym, trzecim elementem indukcyjnym i poprzez 

zespół kluczy prądowych dołączony jest do źródła napięcia stałego. Wspomniane elementy: pierwszy 

element indukcyjny, pierwszy element pojemnościowy, trzeci element indukcyjny oraz blok pojemno-

ściowy stanowią zespolony obwód rezonansowy do którego dołączony jest ogranicznik napięcia. 

W pierwszym wykonaniu dla odmiany pierwszej ogranicznik napięcia ma połączone szeregowo 

dwie diody przy czym katoda pierwszej diody i anoda drugiej diody dołączone są odpowiednio do do-

datniego bieguna i ujemnego bieguna głównego obwodu zasilania, natomiast wspólny węzeł połącze-

nia obu diod połączony jest za pośrednictwem czwartego elementu indukcyjnego z blokiem pojemno-

ściowym zespolonego obwodu rezonansowego. 

W drugim wykonaniu dla odmiany pierwszej ogranicznik napięcia ma połączone szeregowo 

dwie diody przy czym katoda pierwszej diody i anoda drugiej diody dołączone są odpowiednio do do-

datniego bieguna i ujemnego bieguna głównego obwodu zasilania, natomiast wspólny węzeł połącze-

nia obu diod połączony jest za pośrednictwem czwartego elementu indukcyjnego z dodatkowym od-

czepem w pierwszym elemencie indukcyjnym. 

W trzecim wykonaniu dla odmiany pierwszej ogranicznik napięcia ma blok prostowniczy, które-

go wejście połączone jest z piątym elementem indukcyjnym, który jest sprzężony magnetycznie 

z pierwszym elementem indukcyjnym, natomiast wyjście elementu prostowniczego połączone jest 

z głównym obwodem zasilania; korzystnie poprzez dodatkowy element indukcyjny. 

W czwartym wykonaniu dla odmiany pierwszej ogranicznik napięcia ma blok prostowniczy, któ-

rego wejście połączone jest z pierwszym elementem indukcyjnym poprzez transformator którego wej-

ście dołączone jest równolegle do pierwszego elementu indukcyjnego, natomiast wyjście elementu 

prostowniczego połączone jest głównym obwodem zasilania; korzystnie poprzez dodatkowy element 

indukcyjny. 

W piątym wykonaniu dla odmiany pierwszej ogranicznik napięcia ma połączone szeregowo 

dwie diody przy czym katoda pierwszej diody i anoda drugiej diody dołączone są odpowiednio do do-

datniego bieguna i ujemnego bieguna głównego obwodu zasilania, natomiast wspólny węzeł dla obu 

diod połączony jest z dodatkowym odczepem wykonanym w trzecim elemencie indukcyjnym. 

Bezkontaktowy układ transferu energii elektrycznej w odmianie drugiej ma co najmniej dwa 

elementy indukcyjne pierwszy i drugi, przy czym elementy te są sprzężone ze sobą za pośrednictwem 

obwodu magnetycznego, który stanowią pierwszy element magnetyczny i drugi element magnetyczny, 

wymienione elementy są od siebie odseparowane za pomocą materiału izolacyjnego przy czym dwa 

wymiary geometryczne elementu izolacyjnego są większe od odpowiednich wymiarów obwodu ma-

gnetycznego, ponadto pierwszy element indukcyjny połączony jest równolegle z pierwszym elemen-

tem pojemnościowym i tworzą one główny obwód rezonansowy, obwód ten połączony jest szeregowo 

z blokiem pojemnościowym jak również z trzecim elementem indukcyjnym i poprzez pierwszy zespół 

kluczy prądowych i drugi zespół kluczy prądowych dołączony jest do źródła napięcia stałego. Wspo-

mniane elementy pierwszy element indukcyjny, pierwszy element pojemnościowy, trzeci element in-

dukcyjny oraz blok pojemnościowy stanowią zespolony obwód rezonansowy do którego dołączony 

jest ogranicznik napięcia. 

W pierwszym wykonaniu dla odmiany drugiej ogranicznik napięcia ma blok prostowniczy, które-

go wejście połączone jest z piątym elementem indukcyjnym sprzężonym magnetycznie z pierwszym 

elementem indukcyjnym, natomiast wyjście elementu prostowniczego połączone jest z głównym ob-

wodem zasilania korzystnie poprzez dodatkowy element indukcyjny. 

W drugim wykonaniu dla odmiany drugiej ogranicznik napięcia ma blok prostowniczy, którego 

wejście połączone jest z pierwszym elementem indukcyjnym poprzez transformator którego wejście 

dołączone jest równolegle do pierwszego elementu indukcyjnego, natomiast wyjście elementu pro-

stowniczego połączone jest głównym obwodem zasilania, korzystnie poprzez dodatkowy element 

indukcyjny. 

W trzecim wykonaniu dla odmiany drugiej ogranicznik napięcia ma blok prostowniczy, którego 

wejście połączone jest z blokiem pojemnościowym poprzez transformator, natomiast wyjście elementu 

prostowniczego połączone jest głównym obwodem zasilania, korzystnie poprzez dodatkowy element 

indukcyjny. 
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Przedmiot wynalazku w przykładzie wykonania uwidoczniono na rysunku, gdzie:  

Fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę urządzenia do bezkontaktowego transferu energii elek-

trycznej w której zastosowano pierwsze wykonanie ogranicznika napięcia. 

Fig. 2 przedstawia drugą odmianę urządzenia do bezkontaktowego transferu energii elektrycz-

nej w której zastosowano pierwsze wykonanie ogranicznika napięcia. 

Fig. 3 przedstawia pierwszą odmianę urządzenia do bezkontaktowego transferu energii elek-

trycznej w której zastosowano drugie wykonanie ogranicznika napięcia. 

Fig. 4 przedstawia pierwszą odmianę urządzenia do bezkontaktowego transferu energii elek-

trycznej w której zastosowano trzecie wykonanie ogranicznika napięcia. 

Fig. 5 przedstawia pierwszą odmianę urządzenia do bezkontaktowego transferu energii elek-

trycznej w której zastosowano czwarte wykonanie ogranicznika napięcia. 

Fig. 6 przedstawia pierwszą odmianę urządzenia do bezkontaktowego transferu energii elek-

trycznej w której zastosowano piąte wykonanie ogranicznika napięcia. 

Fig. 7 przedstawia drugą odmianę urządzenia do bezkontaktowego transferu energii elektrycz-

nej w której zastosowano drugie wykonanie ogranicznika napięcia. 

Fig. 8 przedstawia drugą odmianę urządzenia do bezkontaktowego transferu energii elektrycz-

nej w której zastosowano trzecie wykonanie ogranicznika napięcia. 

Przedstawiony na Fig. 1 bezkontaktowy układ transferu energii elektrycznej może być wykorzy-

stany np. jako szybka, bezstykowa ładowarka akumulatorów lamp górniczych. 

Blok sterowania (którego na rysunku nie pokazano) z częstotliwością 120 kHz dostarcza pro-

stokątne impulsy sterujące pracą zespołu tranzystorowych kluczy prądowych K1, K2. Klucze prądowe 

połączone są z głównym obwodem zasilania oraz, poprzez trzeci element indukcyjny L3 i blok pojem-

nościowy C23, z pierwszym elementem indukcyjnym L1 do którego równolegle dołączono pierwszy 

element pojemnościowy C1. Elementy: pierwszy indukcyjny L1 i pierwszy pojemnościowy C1 stanowią 

główny obwód rezonansowy w którym następuje kumulacja przeważającej części energii zespolonego 

obwodu rezonansowego, chociaż ostateczna częstotliwość rezonansowa uzależniona jest również od 

pozostałych elementów układu. Duża „dobroć” pierwszego obwodu rezonansowego zapewnia nie 

tylko małe straty energii ale również niezniekształcone sinusoidalne przebiegi napięcia i prądu w ob-

wodzie, jak również w obwodzie sprzężonym. 

Pierwszy element indukcyjny L1 za pośrednictwem elementów magnetycznych M1 i M2 sprzę-

żony jest z drugim elementem indukcyjnym L2, który stanowi nierozłączną część przenośnego urzą-

dzenia odbiorczego; w naszym przypadku lampy górniczej. Ponadto lampa górnicza wyposażona jest 

w układ prostujący z ogranicznikiem nadnapięciowym P, który połączony jest z baterią akumulatorów 

lampy górniczej Odb. 

W warunkach maksymalnego dopuszczalnego obciążenia częstotliwość impulsów dostarcza-

nych przez blok sterowania i częstotliwość rezonansowa zespolonego obwodu rezonansowego złożo-

nego z pierwszego elementu indukcyjnego L1 z równolegle połączonym pierwszym elementem po-

jemnościowym C1, trzecim elementem indukcyjnym L3 oraz blokiem pojemnościowym C23 są mak-

symalnie zbliżone. Wskutek dostrojenia obwodu do częstotliwości bliskiej częstotliwości rezonansowej 

następuje wzrost prądów obwodowych w tym również w sprzężonym magnetycznie odbiorczym dru-

gim elemencie indukcyjnym L2. 

Z drugiej strony, odłączenie obciążenia, które następuje wskutek oddalenia urządzenia od-

biorczego zawierającego element indukcyjny L2 od elementu L1, występuje wzrost amplitudy napięcia 

na bloku pojemnościowym C23. Wymusza to przepływ prądu przez diody D1, D2 i czwarty element 

indukcyjny L4. Zatem za pośrednictwem diod D1, D2 do bloku pojemnościowego C23 zostaje dołą-

czony równolegle czwarty element indukcyjny L4, maleje więc wypadkowa reaktancja pojemnościowa 

połączonych elementów. Powoduje to przestrojenie częstotliwości rezonansowej zespolonego obwodu 

i tym samym ograniczenie prądów w głównym obwodzie rezonansowym. Ponadto poprzez diody D1, 

D2 ogranicznika O następuje zwrot części nadwyżki energii z głównego obwodu rezonansowego do 

głównego obwodu zasilania. 

Reasumując, dodatkowy czwarty element indukcyjny L4, którego dołączenie do zespolonego 

obwodu rezonansowego następuje wskutek przekroczenia ustalonej wartości napięcia na bloku po-

jemnościowym C23, zmienia charakterystykę zespolonego obwodu rezonansowego, dzięki czemu 

możliwe jest zastosowanie prostszego obwodu sterującego. Stabilizacja maksymalnego prądu 

w głównym obwodzie rezonansowym może być zrealizowana bez konwencjonalnej pętli sprzężenia 

zwrotnego. 
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Ten sposób kontroli prądu w głównym obwodzie rezonansowym stanowi niezawodne zabezpie-

czenie urządzenia przed przeciążeniami. W niektórych zastosowaniach, gdzie nie jest wymagana 

duża stabilność napięcia wyjściowego, może on stanowić sposób zabezpieczenia przed przeciąże-

niami prądowymi i jednocześnie obwód kontroli napięcia wyjściowego. Upraszcza to konstrukcję 

i jednocześnie znakomicie poprawia niezawodność urządzenia. Ograniczenie prądu i zwrot nadwyżki 

energii z zespolonego obwodu rezonansowego może być zrealizowane poprzez kontrolę napięcia na 

jednym z elementów obwodu rezonansowego do którego to elementu możliwe jest dołączenie ogra-

nicznika napięcia O. 

Rysunki Fig. 1, Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6. przestawiają pierwszą odmianę bezstykowego ukła-

du transferu energii oraz możliwe wykonania ograniczników napięcia O. Odmiana pierwsza bezstyko-

wego układu transferu energii elektrycznej zawiera jeden zespół kluczy prądowych K1, K2. 

Ogranicznik napięcia O według pierwszego wykonania dla odmiany pierwszej ma połączone 

szeregowo dwie diody D1, D2 przy czym katoda pierwszej diody D1 i anoda drugiej diody D2 dołączo-

ne są odpowiednio do dodatniego bieguna i ujemnego bieguna głównego obwodu zasilania, natomiast 

wspólny węzeł K połączenia obu diod D1, D2 połączony jest za pośrednictwem czwartego elementu 

indukcyjnego L4 z blokiem pojemnościowym C23 zespolonego obwodu rezonansowego. 

Ogranicznik napięcia O według drugiego wykonania dla odmiany pierwszej ma połączone sze-

regowo dwie diody D1, D2 przy czym katoda pierwszej diody D1 i anoda drugiej diody D2 dołączone 

są odpowiednio do dodatniego bieguna i ujemnego bieguna głównego obwodu zasilania, natomiast 

wspólny węzeł K połączenia obu diod D1, D2 połączony jest za pośrednictwem elementu indukcyjne-

go L4 z dodatkowym odczepem W1 pierwszego elementu indukcyjnego L1. 

Ogranicznik napięcia O według trzeciego wykonania dla odmiany pierwszej ma blok prostowni-

czy PR1, którego wejście połączone jest z piątym elementem indukcyjnym L5, który jest sprzężony 

magnetycznie z pierwszym elementem indukcyjnym L1, natomiast wyjście elementu prostownicze-

go PR1 połączone jest z głównym obwodem zasilania, korzystnie poprzez dodatkowy element induk-

cyjny Dł1. 

Ogranicznik napięcia O według czwartego wykonania dla odmiany pierwszej ma blok prostow-

niczy PR2, którego wejście połączone jest z elementem indukcyjnym L1 poprzez transformator TR1 

którego wejście dołączone jest równolegle do pierwszego elementu indukcyjnego L1, natomiast wyj-

ście elementu prostowniczego PR2 połączone jest głównym obwodem zasilania, korzystnie poprzez 

dodatkowy element indukcyjny Dł2. 

Ogranicznik napięcia O według piątego wykonania dla odmiany pierwszej ma połączone szere-

gowo dwie diody przy czym katoda pierwszej diody D1 i anoda drugiej diody D2 dołączone są odpo-

wiednio do dodatniego bieguna i ujemnego bieguna głównego obwodu zasilania, natomiast wspólny 

węzeł K dla obu diod połączony jest z dodatkowym odczepem W2 wykonanym w trzecim elemencie 

indukcyjnym L3. 

Odmiana druga bezstykowego układu transferu energii elektrycznej zawiera dwa zespoły kluczy 

prądowych, pierwszy zespół zawiera klucze K1 i K2, natomiast drugi zespół zawiera klucze K3, K4. 

Odmiana ta jest bardziej korzystna dla transferu większych mocy. Rysunki Fig. 2, Fig. 7, Fig. 8 przed-

stawiają drugą odmianę bezstykowego układu transferu energii oraz możliwe wykonania ograniczni-

ków napięcia O. 

Ogranicznik napięcia O według pierwszego wykonania dla odmiany drugiej ma blok prostowni-

czy PR2, którego wejście połączone jest z piątym elementem indukcyjnym L5 sprzężonym magne-

tycznie z pierwszym elementem indukcyjnym L1, natomiast wyjście elementu prostowniczego PR2 

połączone jest z głównym obwodem zasilania korzystnie poprzez dodatkowy element indukcyjny Dł2. 

Ogranicznik napięcia O według drugiego wykonania dla odmiany drugiej ma blok prostowni-

czy PR2, którego wejście połączone jest z pierwszym elementem indukcyjnym L1 poprzez transforma-

tor TR1 którego wejście dołączone jest równolegle do pierwszego elementu indukcyjnego L1, nato-

miast wyjście elementu prostowniczego PR2 połączone jest głównym obwodem zasilania, korzystnie 

poprzez dodatkowy element indukcyjny Dł2. 

Ogranicznik napięcia O według trzeciego wykonania dla odmiany drugiej ma blok prostowni-

czy PR2, którego wejście połączone jest z blokiem pojemnościowym C23 poprzez transformator TR1, 

natomiast wyjście elementu prostowniczego PR2 połączone jest głównym obwodem zasilania, ko-

rzystnie poprzez dodatkowy element indukcyjny Dł2. 

Wysoką izolację zapewnia materiał dielektryczny umieszczony pomiędzy elementami magne-

tycznymi M1, M2. Konstrukcja według wynalazku umożliwia szybką i łatwą wymianę tego elementu. 
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Należy wspomnieć, że dla wysokich (powyżej 30 KV) napięć praktycznie nie ma niezawodnych izola-

torów. W związku z tzw. efektem „korony” izolatory oparte o kompozycje polimerowe są podatne na 

erozję elektryczną, która w końcu prowadzi do przebicia skrośnego. Z kolei cienkie izolatory ceramicz-

ne są wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne. Możliwość szybkiej inspekcji i łatwej wymiany głównego 

elementu izolacyjnego ma istotne znaczenie; zwłaszcza w tych aplikacjach gdzie wymagania odno-

śnie bezpieczeństwa są wysokie. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób bezkontaktowego transferu energii elektrycznej za pośrednictwem sprzężonych ma-

gnetycznie elementów indukcyjnych, znamienny tym, że w pierwszym elemencie indukcyjnym (L1) 

połączonym równolegle z pierwszym elementem pojemnościowym (C1) do których to elementów do-

łączono szeregowo blok pojemnościowy (C23) oraz trzeci element indukcyjny (L3) wytwarza się za 

pośrednictwem co najmniej jednego bloku kluczy prądowych cykliczne oscylacje prądu, które to oscy-

lacje prądu indukują w drugim elemencie indukcyjnym (L2) sinusoidalny prąd zmienny, przy czym 

względne proporcje wartości elementów wcześniej dobiera się tak aby w elementach L1, C1 następo-

wała kumulacja co najmniej 70% całkowitej energii zespolonego obwodu rezonansowego, ponadto za 

pomocą elementów magnetycznych (M1), (M2) dokonuje się koncentracji skojarzonego strumienia 

magnetycznego pomiędzy pierwszym elementem indukcyjnym (L1) i drugim elementem indukcyj-

nym (L2), a wartość współczynnika sprzężenia pomiędzy elementami indukcyjnymi (L1) i (L2) zawiera 

się w zakresie 0.20.85, natomiast za pomocą materiału dielektrycznego (S) dokonuje się galwanicz-

nej separacji elementów magnetycznych (M1), (M2) jak również elementów indukcyjnych (L1), (L2), 

ponadto amplitudę cyklicznych oscylacji prądu w pierwszym elemencie indukcyjnym (L1) stabilizuje się 

poprzez kontrolę parametrów załączania i wyłączania zespołu kluczy prądowych (K1), (K2) takich jak: 

częstotliwość lub względny stosunek czasu załączenia klucza do czasu wyłączenia klucza, a dodat-

kową nadwyżkę energii z zespolonego obwodu rezonansowego odprowadza się do obwodu zasilania 

za pośrednictwem ogranicznika napięcia (O). 

2. Bezkontaktowy układ transferu energii elektrycznej służący do zasilania obwodów elektrycz-

nych, znamienny tym, że ma co najmniej dwa elementy indukcyjne (L1) i (L2), przy czym elementy te 

są sprzężone ze sobą za pośrednictwem obwodu magnetycznego, który stanowią pierwszy element 

magnetyczny (M1) i drugi element magnetyczny (M2), wymienione elementy są od siebie odseparo-

wane za pomocą materiału izolacyjnego (S) przy czym dwa wymiary geometryczne elementu izolacyj-

nego (S) są większe od odpowiednich wymiarów obwodu magnetycznego, ponadto pierwszy element 

indukcyjny (L1) połączony jest równolegle z pierwszym elementem pojemnościowym (C1) i tworzą one 

główny obwód rezonansowy, obwód ten połączony jest szeregowo z blokiem pojemnościowym (C23) 

i trzecim elementem indukcyjnym (L3) i poprzez blok kluczy prądowych (K1, K2) dołączony jest do 

źródła napięcia stałego, przy czym wspomniane elementy (L1), (C1), (L3), oraz blok pojemnościo-

wy (C23) stanowią zespolony obwód rezonansowy do którego dołączony jest ogranicznik napięcia (O). 

3. Bezkontaktowy układ transferu energii elektrycznej według zastrz. 2, znamienny tym, że 

ogranicznik napięcia (O) ma połączone szeregowo dwie diody (D1), (D2) przy czym katoda pierwszej 

diody (D1) i anoda drugiej diody (D2) dołączone są odpowiednio do dodatniego bieguna i ujemnego 

bieguna głównego obwodu zasilania, natomiast wspólny węzeł (K) połączenia obu diod (D1) (D2) po-

łączony jest za pośrednictwem czwartego elementu indukcyjnego (L4) z blokiem pojemnościo-

wym (C23) zespolonego obwodu rezonansowego.  

4. Bezkontaktowy układ transferu energii elektrycznej według zastrz. 2, znamienny tym, że 

ogranicznik napięcia (O) ma połączone szeregowo dwie diody (D1), (D2) przy czym katoda pierwszej 

diody (D1) i anoda drugiej diody (D2) dołączone są odpowiednio do dodatniego bieguna i ujemnego 

bieguna głównego obwodu zasilania, natomiast wspólny węzeł (K) połączenia obu diod (D1) (D2) po-

łączony jest za pośrednictwem elementu indukcyjnego (L4) z dodatkowym odczepem (W1) pierwsze-

go elementu indukcyjnego (L1).· 

5. Bezkontaktowy układ transferu energii elektrycznej według zastrz. 2, znamienny tym, że 

ogranicznik napięcia (O) ma blok prostowniczy (PR1), którego wejście połączone jest z piątym ele-

mentem indukcyjnym (L5), który jest sprzężony magnetycznie z pierwszym elementem indukcyj-

nym (L1), natomiast wyjście elementu prostowniczego (PR1) połączone jest z głównym obwodem 

zasilania, korzystnie poprzez dodatkowy element indukcyjny (Dł1). 
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  6. Bezkontaktowy układ transferu energii elektrycznej według zastrz. 2, znamienny tym, że 

ogranicznik napięcia (O) ma blok prostowniczy (PR2), którego wejście połączone jest z elementem 

indukcyjnym (L1) poprzez transformator (TR1) którego wejście dołączone jest równolegle do pierw-

szego elementu indukcyjnego (L1), natomiast wyjście elementu prostowniczego (PR2) połączone jest 

głównym obwodem zasilania, korzystnie poprzez dodatkowy element indukcyjny (Dł2). 

  7. Bezkontaktowy układ transferu energii elektrycznej według zastrz. 2, znamienny tym, że 

ogranicznik napięcia (O) ma połączone szeregowo dwie diody przy czym katoda pierwszej diody (D1) 

i anoda drugiej diody (D2) dołączone są odpowiednio do dodatniego bieguna i ujemnego bieguna 

głównego obwodu zasilania, natomiast wspólny węzeł (K) dla obu diod połączony jest z dodatkowym 

odczepem (W2) wykonanym w trzecim elemencie indukcyjnym (L3). 

  8. Bezkontaktowy układ transferu energii elektrycznej służący do zasilania obwodów elek-

trycznych, znamienny tym, że ma co najmniej dwa elementy indukcyjne pierwszy element indukcyj-

ny (L1) i drugi element indukcyjny (L2), przy czym elementy te są sprzężone ze sobą za pośrednic-

twem obwodu magnetycznego, który stanowią pierwszy element magnetyczny (M1) i drugi element 

magnetyczny (M2), wymienione elementy są od siebie odseparowane za pomocą materiału izolacyj-

nego (S) przy czym dwa wymiary geometryczne elementu izolacyjnego (S) są większe od odpowied-

nich wymiarów obwodu magnetycznego (M1), (M2), ponadto pierwszy element indukcyjny (L1) połą-

czony jest równolegle z pierwszym elementem pojemnościowym (C1) i tworzą one główny obwód 

rezonansowy, obwód ten połączony jest szeregowo z blokiem pojemnościowym (C23) i trzecim ele-

mentem indukcyjnym (L3) i poprzez bloki kluczy prądowych (K1, K2), (K3, K4) dołączony jest do źró-

dła napięcia stałego, wspomniane elementy (L1), (C1), (L3), oraz (C23) stanowią zespolony obwód 

rezonansowy do którego dołączony jest ogranicznik napięcia (O). 

  9. Bezkontaktowy układ transferu energii elektrycznej według zastrz. 8, znamienny tym, że 

ogranicznik napięcia (O) ma blok prostowniczy (PR2), którego wejście połączone jest z piątym ele-

mentem indukcyjnym (L5) sprzężonym magnetycznie z pierwszym elementem indukcyjnym (L1), na-

tomiast wyjście elementu prostowniczego (PR2) połączone jest z głównym obwodem zasilania ko-

rzystnie poprzez dodatkowy element indukcyjny (Dł2). 

10. Bezkontaktowy układ transferu energii elektrycznej według zastrz. 8, znamienny tym, że 

ogranicznik napięcia (O) ma blok prostowniczy (PR2), którego wejście połączone jest z pierwszym 

elementem indukcyjnym (L1) poprzez transformator (TR1) którego wejście dołączone jest równolegle 

do pierwszego elementu indukcyjnego (L1), natomiast wyjście elementu prostowniczego (PR2) połą-

czone jest głównym obwodem zasilania, korzystnie poprzez dodatkowy element indukcyjny (Dł2). 

11. Bezkontaktowy układ transferu energii elektrycznej według zastrz. 8, znamienny tym, że 

ogranicznik napięcia (O) ma blok prostowniczy (PR2), którego wejście połączone jest z blokiem po-

jemnościowym (C23) poprzez transformator (TR1), natomiast wyjście elementu prostowniczego (PR2) 

połączone jest głównym obwodem zasilania, korzystnie poprzez dodatkowy element indukcyjny (Dł2). 
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Rysunki 

 

 

  



 PL 214 172 B1 10 

 

 

  



 PL 214 172 B1 11 

 

 

  



 PL 214 172 B1 12 

 

 

  



 PL 214 172 B1 13 

 

 

  



 PL 214 172 B1 14 

 

 

  



 PL 214 172 B1 15 

 

 

  



 PL 214 172 B1 16 

 

 

 

 

 

Departament Wydawnictw UP RP 
Cena 4,92 zł (w tym 23% VAT) 


	Bibliografia
	Opis
	Zastrzeżenia
	Rysunki

