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Шановні Члени журі, 

тема мого дослідницького проєкту: «Технологія для бездротової передачі 

електроенергії з підвищеною ефективністю». 
 

Протягом останніх двох років я займаюся вивченням теми по бездротовій 

передачі енергії, за цей час до проєкту мені вдалося залучити науковців та 

експертів у галузях радіофізики, математики, енергетики, маркетингу та дизайну. 

Вивчаючи фізику, я зрозумів, що технології розвиваються надзвичайними 

темпами, проте спосіб, яким ми заряджаємо пристрої, не змінюється сотні років і 

людство продовжує використовувати дроти. Втрати при передачі електроенергії 

по неякісним лініям електропередачі сягають 25%.  

Дослідивши фізичні процеси я виявив, що бездротова передача 

електроенергії – це інноваційна концепція з величезним економічним 

потенціалом. Проте наразі так і не розроблено технології для передачі 

електричного струму на відстань декількох метрів з ефективністю принаймні 

50%. Існуючі технології мають ряд головних недоліків: відстань передачі, що 

рідко перевищує 20 см, низька ефективність, неможливість заряджати декілька 

пристроїв одночасно та використання шкідливого для живих організмів 

високочастотного випромінювання. 

Прийшов час розробити технології, що дозволить позбутися даних 

недоліків, передаючи електроенергію на відстань декількох метрів з високою 

ефективністю. 

Займаючись дослідженням, мною було проаналізовано існуючі технології 

бездротової передачі їх фізичні аспекти. На основі отриманих результатів та 

попередніх досліджень я запропонував технологію, що використовує 

псевдосферичні антени, які взаємодіють із електромагнітним полем Землі для 

підвищення ефективності передачі електроенергії. Технологія дозволяє 

передавати електроенергію на відстань декількох метрів без втрат. Було 

теоретично обґрунтовано та експериментально доведено, що бездротова 

передача здійснюється за рахунок особливих антен псевдосферичної форми, які 

взаємодіють із електромагнітним полем Землі.  

За рахунок співпраці з науковцями, в результаті експерименту вдалося 

передати 40Вт потужності на відстань 1.8 м без втрат і було виявлено 

можливість продукування додаткової електроенергії.  

Я сподіваюсь, що мій проєкт може зацікавити промисловців, які можуть 

застосувати технології по виробництву бездротових станцій для зарядки 

портативних пристроїв, розумних міст, живлення медичних пристроїв, 

автоматизації підприємств та бездротового живлення електротранспорту під час 

його руху. Я впевнений, що прийшов час для використання технології в усіх 

галузях діяльності людства. 

Я планую своє навчання і подальшу роботу пов’язати з тим, що б залучити 

інвестиції у проєкт і вивести дану розробку на ринок у найближчі декілька років 

 

З повагою Дмитро Стеблина 

_______________________ 


