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Electric Vehicle Charging Infrastructure
Abstract: The paper discusses the new technologies used in charging infrastructure of the electrical vehicles. The influence of the high 
volume EV on global electric power system has been analyzed. The analysis takes into account the increasing demand on power as well on 
power quality. The concept of utilizing car batteries as energy banks for EV has been discussed. The structure of wired and wireless charging 
converters and problems of fast charging are presented. Moreover selected up-to-date charging systems have been compared.

Streszczenie: W artykule przedstawiono przegląd zagadnień z zakresu infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Przeanalizowano 
wpływ dużej liczby pojazdów EV na system elektroenergetyczny. W analizie uwzględniono zarówno wzrastające zapotrzebowanie 
na moc jak też na zapewnienie wysokiej jakości energii elektrycznej. Pokazano ideę wykorzystania pojazdów EV jako magazynów 
energii w systemie elektroenergetycznym. Zaprezentowano podstawowe topologie przekształtników energoelektronicznych układów 
ładowania oraz bardziej zaawansowane struktury do dwukierunkowego przesyłu energii a ponadto struktury układów do ładowania 
bezprzewodowego.
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1. WSTĘP

coraz większa uwaga zwrócona jest na rozwój komunikacji samochodowej wykorzystującej pojazdy elektryczne 
o zasilaniu bateryjnym (ang. electric vehicle EV) oraz pojazdy hybrydowe ze zwiększonym zasięgiem jazdy z bateria 
(ang. plug-in hybryd electric vehicle PHEV). każdy z tych pojazdów wymaga dostępu do sieci elektrycznej, niezbędnego 
do ładowania baterii. zapewnienie dostępności do stacji ładowania jest niezbędne do upowszechnienia pojazdów 
elektrycznych. stacje ładowania powinny być dostępne na miejscach parkingowych w domu i pracy, przy centrach 
handlowych, urzędach, parkach, ośrodkach rekreacyjnych i innych miejscach, z których korzystają kierowcy.  
we wszystkich tych miejscach lub ich pobliżu jest siec elektryczna lecz brakuje odpowiednich stanowisk  
do podłączenia ładowarek pojazdu.

zwiększone zapotrzebowanie na energie do ładowania eV stanowi wyzwanie dla systemu elektroenergetycznego. 
jednak eV mogą tez wspomagać sieć w warunkach zaniku lokalnego zasilania lub obecności dużej ilości 
odnawialnych źródeł energii elektrycznej.

w referacie przedstawiono zagadnienia związane z problemami infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, 
ładowarek, oraz współpracy z siecią elektroenergetyczną. pokazano stosowane i przyszłościowe rozwiązania. 
omówiono problem obciążenia systemu elektroenergetycznego wskazując że już obecna sieć może pozwolić 
na budowę całych sieci stanowisk ładowania. konieczne jest jednak przeprowadzenie pierwszych inwestycji 
pozwalających uwierzyć kierowcom, że po zakupie pojazdu nie będą ograniczeni niewielką ilością i dostępnością 
sieci ładowania. 

2. WPŁYW POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH NA PRACĘ SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

zgodnie z danymi Instytutu Badań rynku Motoryzacji saMar [1] ilość samochodów osobowych zarejestrowanych  
w polsce przekracza 17 mln sztuk. według przewidywań w roku 2020 co 10 samochód będzie eV [2]. ponieważ 
energia baterii eV wynosi obecnie średnio ok. 20 kwh to w trybie ładowania 10 godzinnego pojazd eV stanowi  
dla see obciążenie 2kw. przy 1,7 mln pojazdów i ekstremalnym współczynniku jednoczesności ładowania będzie  
to stanowić obciążenie dla see o mocy 3,4 Gw.

podstawowym pytaniem jest czy, przy przewidywanym wzroście ilości eV, obecny system elektroenergetyczny 
podoła zwiększonemu zapotrzebowaniu na moc.
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w polsce, według stanu z października 2010, sumaryczna moc zainstalowana w elektrowniach wynosi 35,9 Gw.  
z zestawienia tych danych wynika, że w przyszłości eV mogą mieć istotny wpływ na pracę see. 

w rzeczywistości obciążenie systemu będzie mniejsze, gdyż jedynie część pojazdów będzie równocześnie ładowana. 
pozytywnym jest to, że główny proces ładowania eV przypada na godziny noce. w tych czasie w see jest nadmiar 
mocy. w godzinach obciążeń szczytowych see większość użytkowników eV jest w drodze dom-praca – jedynie mała 
liczba eV będzie ładowana w tym okresie (rys. 1). 

Rys. 1. Dobowy rozkład obciążeń systemu elektroenergetycznego [3].

Fig. 1. Daily load of the electric power system [3].

ładowanie pojazdów eV w okresach zmniejszonego obciążenia see umożliwia stabilizację see przez zmniejszenie 
nierównomierności obciążenia.

czynnikiem sprzyjającym ładowaniu większości pojazdów w okresach zmniejszonego zapotrzebowania  
na energię elektryczną jest istotne zróżnicowanie taryf energii. Możliwe są scenariusze, że przy zastosowaniu układów 
inteligentnych ładowania eV, wybierane będą automatycznie momenty pracy układu ładującego aby zapewnić 
minimalizację kosztów energii – kosztów „tankowania” pojazdów.

osobnym zagadnieniem związanym z wpływem eV na system ee jest wzrost ilości przekształtników 
energoelektronicznych ładowarek. typowa struktura takiego układu wykorzystuje przetwarzanie pośrednie  
ac/dc/dc/ac transformator wysokiej częstotliwości i prostowanie końcowe ac/dc (rys. 2).

Rys. 2. Typowa struktura przekształtnika do ładowania baterii akumulatorów.

Fig. 2. Typical structure of the battery charging power electronic converter.
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zastosowanie na wejściu ładowarki prostownika diodowego powoduje, że prąd pobierany z sieci jest silnie 
odkształcony (rys. 3).

Rys. 3. Kształt prądu wejściowego – pobieranego z sieci EE – dla ładowarki z rys. 2.

Fig. 3. Waveform of the input current for converter presented in Fig. 2.

przy dużej ilości układów ładujących o strukturze z rys. 10 nastąpi niedopuszczalny wzrost wyższych harmonicznych 
w napięciu zasilającym. dlatego, układy ładowarek eV muzą mieć bardziej rozbudowana strukturę zapewniająca 
pobór prądu sinusoidalnego z sieci przy jednostkowym współczynniku mocy. jest to możliwe do uzyskania przez 
zastąpienie wejściowego prostownika diodowego prostownikiem sterowanym tranzystorowym.
taki układ pozwala dodatkowo na zwrot energii do sieci co jest podstawą koncepcji V2G.
układy ładowarek dużych mocy sięgają po bardziej złożone przekształtniki – np. wielopoziomowe. próbuje się 
również wykorzystać tranzystorowe przekształtniki prądu [4].

3. POJAZDY ELEKTRYCZNE JAKO MAGAZYNY ENERGII – PROPOZYCJA SYSTEMU V2G (VEHICLE-TO-GRID)

pojazdy z napędem elektrycznym można traktować jako ruchome, rozproszone źródła zasilania. wyposażenie pojazdu 
w przetwornicę energoelektroniczną o dwukierunkowym przepływie energii (rys. 4) umożliwia przetworzenie energii 
akumulatorów na energię prądu zmiennego, którą można przekazać do sieci elektroenergetycznej.

Rys. 4. Układ przekształtnika dla V2G – przekształtnik o dwukierunkowym przepływie energii.

Fig. 4. Structure of the V2G converter for providing the double-way energy flow.

Ilość energii elektrycznej pojedynczego pojazdu zawiera się w granicach od paru kwh do ponad kilkudziesięciu kwh 
(tab. 1). jest to ilość energii pomijalna dla systemu elektroenergetycznego. jednak przewidywany znaczący wzrost 
liczby takich pojazdów, będzie umożliwiał realne wykorzystanie eV jako zasobników dla  see. 

Tab. 1. Zestawienie parametrów osobowych pojazdów elektrycznych [5, 6]
Table 1. The basic parameters of selected passenger electric vehicles [5, 6].

renault
fluent/

kangoo z.e.

Mitsubishi 
i-MieV

kia ray eV
toyota iQ 

eV
BMw 

activee
ford focus 
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peugeot 
partner el

nissan

leaf

Moc silnika [kw] 70/44 49 50 47 125 100 42 80

typ baterii li-Ion li-Ion li-po li-Ion li-Ion li-Ion na-nicl li-Ion

energia baterii [kwh] 22 16 16.4 11 32 23 23.5 23

zasięg [km] 185/160 150 130 105 240 20 120 170

prędkość max. [km/h] 135/130 130 130 125 145 135 110 144
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przy wykorzystaniu zasobników eV trzeba pamiętać, że tylko część pojazdów jest jednocześnie ładowana, różny jest 
ich stopień naładowania baterii oraz zmienny rozkład umiejscowienia podłączenia do see. Ilość energii, którą można 
pobrać z baterii eV uzależniona jest też od zezwolenia użytkowników eV planujących najbliższe jazdy. uwzględnienia 
wymaga też sprawność układów przetwarzania energii pomiędzy eV a see. wydaje się więc, że bieżąca dostępność 
zasobników eV jest trudna do oszacowania. jednak można to będzie ocenić z dużym prawdopodobieństwem – 
analogicznie jak ocenia się obecnie prawdopodobieństwo obciążenia see.

koncepcja konwersji energii pojazdów eV do see jest podstawą technologii, określanej jako V2G (ang. Vehicle-to-
Grid), która została po raz pierwszy przedstawiona w pracy [7-9]. wykorzystanie technologii V2G w strukturze sieci ee 
pokazano na rys. 5.

Rys. 5. Koncepcja technologii V2G [7]: (1) elektrownie zawodowe, (2) rozproszone źródła energii odnawialnej, (3) linie przesyłowe wysokich i 
średnich napięć, (4) sieci dystrybucyjne niskiego napięcia, (5) indywidualne stacje ładowania – domy mieszkalne,  
(6) grupowe stacje ładowania – parkingi, zakłady pracy, centra handlowe, biura, urzędy, (7) centrala Operatora Systemu,  
(8) pojazdy EV z indywidualną łącznością z Operatorem Systemu, (9) pojazdy EV w grupowych stacjach ładowania – łączność  
z Operatorem Systemu realizowana przez centralny układ grupowej stacji ładowania.

Fig. 5. Idea of the V2G technology [7]: (1) base power plants, (2) distributed renewable power plants , (3) high and medium voltage transmission 
lines, (4) low voltage transmission lines, (5) individual charging stations  – houses, (6) group charging stations – parking places , shop centers, 
offices, (7) The System Operator central office, (8) electrical vehicles with individual communication with System Operator, (9) electrical vehicles 
in group charging stations – the communication with System Operator is realized by central net.

koncepcja V2G obejmuje zagadnienia zarówno techniczne jak i ekonomiczne. energię z eV można użyć  
do stabilizacji see, podtrzymania zasilania w sieci lokalnej a nawet do kompensacji mocy biernej i harmonicznych 
w sieci ograniczonej czy też regulacji mocy w systemie [10]. wykorzystanie eV z V2G we wtórnej regulacji see przez 
rozproszenie i niepewność umiejscowienia utrudnia użycie do procesów regulacji wtórnej see. łatwiejsze będzie 
użycie do bilansowania energii pochodzącej z rozproszonych lokalnych odnawialnych źródeł energii, szczególnie 
charakteryzujących się duża zmiennością generowanej energii – np. elektrowni wiatrowych [11].

wprowadzenie V2G wymaga specjalizowanych przetwornic ładowania i odpowiedniej infrastruktury. niezbędna jest 
koordynacja rozproszonych magazynów energii przez łączność pomiędzy eV a centralą operatora systemu. Można 
tu użyć powszechne systemy GsM i Gps. do komunikacji z grupowymi punktami ładowania eV komunikacja z eV 
odbywać mogła by się pomiędzy punktem nadzorującym ładowanie grupowe pojazdów a centrum operatora 
systemu. Istotnym elementem V2G jest układ pomiarowy do precyzyjnego pomiaru ilości energii pobranej  
i oddawanej do rozliczenia finansowego miedzy operatorem see a kierowcą eV.

system rozliczania finansowego w V2G można wyobrazić sobie jako odpowiednik obecnie działających systemów 
rozliczeń telefonów komórkowych. ponieważ pojedynczy użytkownik eV nie jest raczej interesujący dla operatora see 
najprawdopodobniejszym rozwiązaniem jest wprowadzenie szeregu małych firm usługo dawczych pośredniczących 
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pomiędzy użytkownikami eV a operatorem see. Być mogło by to być dodatkowym obszarem działalności operatorów 
sieci telefonii GsM, których infrastruktura pozwala już obecnie na realizację takich rozwiązań.

podstawowym zastrzeżeniem w stosunku do V2G jest to że użytkownicy pojazdów nie będą chcieli aby baterie 
ich pojazdów były rozładowywane co uniemożliwiało by im późniejszą jazdę. konieczne jest więc zapewnienie 
możliwości ograniczenia dopuszczalnego stopnia rozładowania baterii w zależności od czasu i zasięgu planowanej 
jazdy – np. przy użyciu panelu sterującego pokazanego na rysunku 6.

Rys. 6. Przykład panelu sterującego pojazdu EV pozwalający na ustawienie ograniczenia stopnia rozładowania baterii przez 
system V2G oraz monitorującego stan rozliczeniowy rachunku [7]

Fig. 6. Example of the control panel installed in EV operating according to V2G concept – it allows to adjust discharging limit 
and provides the information on account billing.

dodatkowe układy nie są barierą ograniczająca V2G. wzrost ceny pojazdu eV dostosowanego do V2G jest oceniany 
jako nieznaczny w porównaniu z ceną całego pojazdu [12]. korzyści ekonomiczne kierowców – sprzedawców energii 
z magazynów eV będą przyczyniać się do rozwoju sieci V2G.

4. UKŁADY ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH

Infrastruktura – sieć ładowania eV

w wielu krajach istnieją już sieci ładowania eV lub rozpoczęto prace nad ich wprowadzeniem. szczególnie warte 
zauważenia jest, że pod koniec 2012 roku estonia zamówiła 200 stacji szybkiego ładowania prądem stałym [13].  
jest to jak na razie największe w europie zamówienie na budowę infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych, 
które jest w pełni finansowanym przez państwo. wybrane do instancji terminale pozwalają na skrócenie czasu 
ładowania do 15 ... 30 minut. równocześnie z wprowadzeniem stacji ładowania powstanie system monitoringu  
i rozliczania płatności. aby nie ograniczać rozpowszechnienia pojazdów terminale ładowania maja być wyposażone 
w złącza różnych standardów spotykanych w eV.

w polsce konsorcjum Green cars zrealizowało projekt budowy 
testowych punktów ładowania eV w miejscach publicznych 
(120 terminali) i prywatnych (20 terminali). każdy z publicznych 
terminali jest obiektem trzystanowiskowym. na każdym stanowisku 
jest typowe jednofazowe gniazdo elektryczne 230V 50hz  
z zabezpieczeniem 32 a (rys. 7). 

  
Rys. 7. Jedna z testowych stacji ładowania EV w Gdańsku.

Fig. 7. One of test EV charging stations installed in Gdansk.
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ładowanie pojazdu wymaga posiadania specjalnej karty pozwalającej na identyfikację użytkownika. punkty będą 
eksploatowane do testów centralnego systemu monitorowania. dzięki temu zgromadzone zostaną dane z 2 letniego 
okresu eksploatacji eV. pozwoli to na ocenę przygotowanej infrastruktury ładowania eV [14]. 

przy nowopowstającym laboratorium Innowacyjnych technologii elektroenergetycznych i Integracji odnawialnych 
Źródeł energii - lInte^2 politechniki Gdańskiej ustawione będą stacje ładowania eV [15].

Poziomy mocy stacji ładowania eV

wielkość mocy dostępnej w punkcie ładowania decyduje o czasie ładowania baterii eV. obecnie stosowany jest 
podział na trzy grupy stacji ładowania [6]:

 • Poziom 1 (ang. Level 1) – ładowarka stanowi element wewnętrzny pojazdu. wymaga zasilania prądem 
zmiennym jest do standardowego gniazda 1-fazowego 230 V. Moc przekształtnika ograniczona jest  
do 2kw a czas ładowania baterii to  11.. 14 godz.

 • Poziom 2 (ang. Level 2) – ładowarka jest wewnątrz pojazdu. Zasilania jest prądem zmiennym jedno  
lub trójfazowym. Gniazdo i wtyk podłączenia jest specyficzny dla eV. Moc układu może osiągać wartości 
nawet do 20 kw a czas ładowania skrócony jest do 2 ... 3 godz.

 • Poziom 3 (ang. Level 3) – ładowarka znajduje się na zewnątrz pojazdu. Na specjalne złącze eV 
doprowadzone są zaciski baterii pojazdu. Ładowanie odbywa się prądem stałym. Moc układu jest znaczna 
– do 50 kw. Umożliwia to szybkie ładowanie do 80% pojemności baterii w czasie zaledwie 15 ... 30 minut a 
pełne naładowanie w czasie 1 godz.

w tab. 2. przedstawiono porównanie wybranych układów stacji szybkiego ładowania.

Tab. 2. Zestawienie wybranych układów ładowania szybkiego prądem stałym
Table 2. Comparison of the base parameters of selected high speed charging stations.

producent typ wejście (zasilanie) wyjście dc

nIssan nsQc44
49 kw 

trójfazowe (usa) 220 Vac

do 500 Vdc

do 125 a

aBB terra 51 
55 kVa

trójfazowe 400 Vac (80 a)

do 120 a

50 ÷ 500 V

ecotality Blink dc fast charger trójfazowe 220/380/400/480/575 Vac
do 200 a

200 ÷ 450 V

Ładowanie bezprzewodowe

typowe układy ładowania baterii pojazdów wymagają połączenia stykowego wtyk—gniazdo. wadą tego rozwiązania 
są: konieczność każdorazowego podłączenia i odłączenia przewodu przez użytkownika, niebezpieczeństwo 
porażenia oraz kłopoty z podłączeniem w przypadku ośnieżenia/oblodzenia pojazdu. do wad można zaliczyć tez 
obniżenie estetyki pojazdu. 

z tych względów korzystnym rozwiązaniem jest wykorzystanie bezprzewodowych układów ładowania. najbardziej 
obiecujące jest zastosowanie przekazywania energii na zasadzie indukcji magnetycznej – dwie cewki, jedna  
w pojeździe druga w miejscu postojowym, sprzężone są magnetycznie i tworzą transformator z dużą szczeliną 
powietrzną. oprócz wygody obsługi, zaletą układów ładowania bezprzewodowego jest większą odporność  
na wandalizm – w porównaniu ze zwykłymi stacjami ładowania typu słupek z gniazdkiem.

systemy bezprzewodowego zasilania wykorzystywane są w zakładach przemysłowych do zasilania elementów linii 
produkcyjnych. prace nad takimi układami w zastosowaniu dla samochodów elektrycznych trwają już od wielu lat 
opracowywane są liczne prototypy – m.in. rozwiązanie takich stacji ładowania przygotowywano już w latach 1996-
1999 dla eksperymentalnej serii pojazdów General Motors eV1 i eV2 [16] przy wykorzystaniu systemu Magne charge 
[17]. obecnie spotyka można już rozwiązania komercyjne. np. Inductive power transfer Ipt [18], numexia [19].
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komercyjne rozwiązanie Ipt firmy conductix-wampfler zastosowano w turynie we włoszech. uruchomiono 
dwie linie autobusowe na których kursują łącznie 23 pojazdy elektryczne. są to autobusy o masie własnej  
7.5 t przeznaczone dla 37 pasażerów. autobusy napędzane są silnikami elektrycznymi o mocy 120 kw i wyposażone 
są w baterie akumulatorów żelowych o pojemności 180 ah. długość linii to 12 km – trasa tam i z powrotem.  
na przystanku początkowym i końcowym umieszczono stacje ładowania bezprzewodowego o mocy 30 kw.  

Baterie autobusów podładowywane są w trakcie postojów 
co pozwala im pokonać wielokrotnie trasy w ciągu dnia - 
dzienny pokonywany dystans wynosi do 200 km [20]. 

typowy system ładowania bezprzewodowego pojazdu 
przedstawiono na rysunku 8.

ładowanie pojazdu odbywa się po zaparkowaniu na specjalnie przygotowanym miejscu postojowym, w którym 
zamontowana jest uzwojenie strony pierwotnej transformatora. cewka ta zasilana jest prądem przemiennym  
o wysokiej częstotliwości wytwarzanym w przetwornicy energoelektronicznej zasilanej z sieci ee. energia prądu 
zmiennego przekazywana jest do uzwojenia wtórnego a następnie przetwarzana w przetwornicy pojazdu na prąd 
stały , którym ładowana jest bateria pojazdu (rys. 9).

Rys. 9. Schemat blokowy systemu bezprzewodowego ładowania [21]

Fig. 9. Block diagram of the power electronic converter for wireless charging [21]

uzyskanie zadowalającej sprawności takiego przetwarzania energii wymaga wysokiej częstotliwości pracy uzyskiwanej 
np. poprzez zastosowanie falowników rezonansowych. w urządzeniach ładowania ilość energii przekazywanej  
z uzwojenia pierwotnego jest uzależniona od rozmiarów cewki oraz amplitudy i częstotliwości napięcia zasilającego 
cewkę. dla przekształtnika ac/dc/ac z prostownikiem diodowym i falownikiem napięcia, amplituda napięcia cewki 
jest ograniczona przez dostępne źródło zasilania np. sieć jednofazową 230V 50hz. rozmiary cewki ograniczone 
są rozmiarami podwozia samochodu. największe możliwości daje więc zwiększenie częstotliwości pracy układu.  
dla krzemowych tranzystorów mocy można osiągnąć obecnie częstotliwości rzędu 20..50 khz. nowe możliwości 
stwarza zastosowanie dostępnych od roku na rynku tranzystorów mocy z materiału węglika krzemu sic,  
które umożliwiają pracę przy częstotliwościach  przełączeń do kilkuset khz.

podstawowe znaczenie dla sprawności takich układów ma jak najlepsze sprzężenie magnetyczne uzwojeń.  
z uwagi na dużą szczelinę powietrzną transformatora, współczynnik sprzężenia uzwojeń jest niski rzędu 0.1÷0.5 [22]. 

dla układów ładowania bezprzewodowego opracowywany jest przez międzynarodowe zrzeszenie inżynierów 
przemysłu lotniczego i samochodowego sae International (Society of Automobile Engineers) dokument standardu 
sae j2954 określający minimalne parametry i kryteria bezpieczeństwa [23]. zgodnie z tym opracowaniem należy 
dążyć do uzyskania sprawności większej od 90%.

Rys. 8. Pojazd elektryczny z układem bezprzewodowego ładowania [21].

Fig. 8. Electrical vehicle with wireless charging system [21].
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przy ocenie układów ładowania bezprzewodowego istotnymi parametrami są:
 • moc układu, determinująca czas ładowania pojazdu,
 • maksymalny dopuszczalny odstęp między powierzchnia parkingową a podwoziem pojazdu,
 • sprawność przetwarzania energii – określana pomiędzy zasilaniem z sieci ee a zaciskami baterii 

akumulatorów,
 • dopuszczalna tolerancja pozycjonowania pojazdu na miejscu parkingowym,
 • rozmiary i waga – szczególnie istotne dla części układu znajdującej się w samochodzie.

zestawienie parametrów układów ładowania – prototypów i rozwiązań komercyjnych przedstawiono w tab. 3.  
z zestawienia wynika, że układy lądowania bezprzewodowego mają już obecnie parametry umożliwiające praktyczne 
stosowanie. 

Tab. 3. Zestawienie wybranych układów ładowania bezprzewodowego eV
Table 3. Comparison of the base parameters of selected wireless charging converters.

producent Moc częstotliwość
odległość między 

cewkami
tolerancja 

pozycjonowania
waga, wymiary sprawność

uniwersytet auckland, nowa 
zelandia [24]

2 kw 38,4 khz 40..85 mm 40..100 mm
cewka wtórna 

7 kg, średnica 420 
mm

85%

saitama university, japonia 
[25]

1.5 kw 50 khz 50..90 mm ±125 mm
cewka wtórna 4,6 kg
rdzeń ferrytowy 240 

x 250 mm

95% 
dla samego

transformatora

Inductive power transfer – Ipt 

conductix-wampfler, niemcy 
[18]

30 kw 100..200 mm 100..200 mm ? 80%

on-line electrical Vehicle 
kaIst oleV [26]

3 kw 20 khz 10 mm ? 10 kg 80%

6 kw 20 khz 170 mm ? 80 kg 72%

17 kw 20 khz 170 mm ? 110 kg 71%

oak ridge national laboratory 
onrl, usa [27]

4 kw 20 khz 254 mm ?
Bezrdzeniowy,

cewka 1016 x 762 
mm

92%

haloIpt [28] 3 kw 20 khz 150..210 mm ±150 mm
cewka 

800 x 400 x 30 mm
85%

Bezpieczeństwo

Istotnym zagadnieniem jest wpływ pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości na organizmy żywe. 
standardy w tym zakresie definiowane są przez instytut IcnIrp (International Committee on Non-Ionizing Radiation 
Protection) [29]. dla częstotliwości wchodzących w zakres układów bezprzewodowego ładowania (10..150 khz) 
dopuszczalne jest narażenie organizmów żywych na pole magnetyczne o indukcji do 6.25 μt [30]. 

Metalowe podwozie samochodu oraz kształt rdzenia cewek zapewniają brak promieniowania we wnętrzu 
pojazdu. najbliższy kontakt z polem magnetycznym jest przy wyjściu z pojazdu. jednak oddalenie cewki od progu 
pojazdu zapewnia w tym miejscu indukcję spełniająca warunek bezpieczeństwa. w pomiarach pokazanych w [26], 
dopuszczalna B = 6.25 μt zmierzona została w odległości 900 mm od środka cewki zapewniając spełnienie wymagań 
szerokiego pojazdu elektrycznego. 

dodatkowym zabezpieczeniem może być uzależnienie startu ładowania od obecności kierowcy w pojeździe i jego 
pobliżu.

współpraca układów ładowania bezprzewodowego z siecią ee

zastosowanie układów ładowania bezprzewodowego zgodnie z koncepcją V2G wymaga zastosowania bardziej 
złożonego układu energoelektronicznego umożliwiającego dwukierunkowy przepływ energii [31]. są to układy 
bardziej złożone i kosztowne, jednak z uwagi na wygodę w stosowaniu układów bezprzewodowych, poszukiwane są 
i takie rozwiązania [32]. 
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Ładowanie bezprzewodowe pojazdów w czasie jazdy

wysoki koszt zakupu pojazdów elektrycznych wynika z ceny baterii. dlatego poszukiwane są rozwiązania pozwalające 
na zmniejszenie ilości energii elektrycznej, która gromadzona jest w pojeździe. jedną z idei zmierzających w tym 

kierunku jest elektryfikacji dróg, pozwalająca 
na dostarczanie energii do pojazdów w czasie 
ruchu. według analiz pokazanych w [33] 
przy wprowadzeniu elektryfikacji dróg cena 
eV będzie porównywalna z ceną pojazdów 
spalinowych – przy pominięciu kosztów 
koniecznej infrastruktury. jednocześnie 
elektryfikacja dróg eliminuje ograniczenie 
zasięgu pojazdów eV. 

koncepcja elektryfikacji dróg przedstawiona 
została na rysunku 10.

Rys. 10. Koncepcja bezprzewodowego układu transmisji energii do pojazdów EV w czasie jazdy [33]

Fig. 10. Idea of the wireless power supply of the EV while driving [33]

wysoka sprawność konwersji energii wymusza aby energia była dostarczana jedynie do sekcji drogi, po której 
aktualnie porusza się pojazd. elektryfikacja dróg umożliwia też efektywne wykorzystanie rozproszonych źródeł energii 
odnawialnej, które mogą dostarczać energie do pobliskich odcinków zelektryfikowanych dróg. pojazd przewidziany 
do ruchu w systemie z rysunku 18 będzie można wyposażyć w mniejszą i lżejszą baterię. 

obecne rozwiązania ładowania w czasie jazdy ograniczają się do eksperymentalnych układów małych mocy, wydaje 
się jednak, że jest to rozwiązanie przyszłościowe. rozważane są nawet koncepcje dwukierunkowego transferu energii 
i współpracy z siecią elektroenergetyczną zgodnie z V2G [32].

5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

zalety pojazdów elektrycznych stanowią istotną zachętę do upowszechniania tego rodzaju transportu.  
sprzyja temu obserwowany szybki rozwój technologii układów napędowych, maszyn elektrycznych  
oraz akumulatorów energii elektrycznej. jednak warunkiem nieodzownym jest zapewnienie odpowiedniej 
infrastruktury ładowania akumulatorów oraz związanych z tym systemowych rozwiązań finansowych.

koszty związane z rozwojem takiej infrastruktury są związane głównie z budową licznych, dostępnych punktów 
ładowania eV. system energetyczny już obecnie powinien podołać zwiększonemu zapotrzebowaniu na energię  
do ładowani eV przy założeniu, że większość ładowań będą to ładowania wolne w porze nocne. przy takim założeniu 
pojazdy eV będą stanowić korzystny dla see odbiornik energii. 

rozwiązania V2G umożliwią zwiększenie niezawodności pracy see oraz wzrost ilości rozproszonych źródeł energii 
odnawialnej.

obecnie nie ma przeszkód technicznych uniemożliwiających rozwój powszechnej komunikacji z użyciem eV. 
konieczne są jednak działania promocyjne i upowszechnianie wiedzy o eV.
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