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مقدمة

تعترب تكنولوجيا اإلرسال (أو النقل) الالسلكي للقدرة ) (WPTواحدة من تكنولوجيات تغيري املشهد .وسيتسىن لنا التحرر من
االفتقار إىل الطاقة الكهربائية عندما يتم اإلمداد هبذ الطاقة السلكيا .ويعود إرسال القدرة باستخدام املوجات الراديوية إىل بواكري
العمل الذي قام به نيكوال تيسال عام  .1899وقد قام تيسال مبحاولته األوىل إلرسال القدرة بدون أسالك يف عام  .1899وقد
استخدم قدرة منخفضة الرتدد برتدد  ،kHz 150بيد أن هذ احملاوالت مل يكتب هلا النجاح .وبالتوازي مع جتارب تيسال األوىل
يف جمال التكنولوجيا  ،WPTاقرتح م .هوتن وم .لو-بالن جهازا وطريقة لتشغيل مركبة كهربائية ) (EVباحلث يف عام 1894
باستخدام مولد تردد متغري ) (ACبرتدد  kHz 3تقريبا ] .[HUT 94وقد طورت املركبات الكهربائية دالل فرتة قصرية من الزمن بعد
احملرك البخاري ،منذ مائة عام تقريبا .وقد بدأ كل من اإلرسال  WPTاحلثي والذي يطلق عليه "اإلرسال بدون حزم" واإلرسال WPT
عري حزم الرتددات الراديوية والذي يطلق عليه "اإلرسال باحلزم" يف بدايات القرن العشرين.
ويعزى التطور احلا ي يف اإلرسال  WPTعرب حزمة الرتدد الراديوي إىل وليام براون يف ستينيات القرن املاضي باستخدام تكنولوجيا
املوجات الصغرية اليت طورت أثناء احلرب العاملية الثانية .فقد قام بذرسال قدرة املوجات الصغرية من مرسل إىل مستقبل (من نقطة
إىل نقطة) بكفاءة إمجالية (تيار مستمر ) - (DCموجة صغرية  -تيار مستمر ) )(DCمقدارها  %54يف خمترب ] .[BRO73وعند
استعمالنا لرتدد املوجات الصغرية ،فذن اإلرسال  WPTعرب املوجات الصغرية يطلق عليه إرسال للقدرة عرب املوجات
الصغرية ) .(MPTوقد نفذت يف مثانينيات وتسعينيات القرن املاضي مشاريع حبثية كثرية للشحن الالسلكي للمركبات
الكهربائية ] .[SHI 14وظهرت املنتجات التجارية من الكبالت غري املتالمسة بعد القرن العشرين .وكانت نقطة التحول
يف التكنولوجيا  WPTاحلثية يف عام  2006عندما قدم معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ) (MITعرضا توضيحيا لتكنولوجيا القدرة
الالسلكية غري احلزمية يطلق عليها التكنولوجيا  WPTباالقرتان الرنيين ] .[KUR 07وقد بدأت تكنولوجيات  WPTالرنينية تظهر
يف أسواق املستهلكني يف الوقت الراهن .كما أن صناعة السيارات تسعى إىل استخدام تكنولوجيا  WPTيف تطبيقات املركبات
الكهربائية ) (EVيف املستقبل القريب .ووقد نشرت يف صورة التقرير  ITU-R SM.2303يف عام  2014معلومات حول اإلرسال
الالسلكي للقدرة بواسطة تكنولوجيات غري حزم الرتدد الراديوي ،باعتبارها إجابات جزئية على املسألة  .ITU-R 210-3/1وبعد
العرض التوضيحي للمعهد  ،MITلفتت االنتبا جمموعة متنوعة من تكنولوجيات اإلرسال الالسلكي للقدرة مبا يف ذلك احلث
املغنطيسي واالقرتان الرنيين واإلرسال عرب حزم الرتددات الراديوية ،وغريها ،بوصفها تكنولوجيا مغرية للمشهد.
ويقدم هذا التقرير معلومات متهيدية عن التكنولوجيا  WPTاليت تستخدم حزم الرتددات الراديوية بشكل أساسي .ويغطي التقرير
أيضا ضربا أكثر اتساعا من إرسال القدرة باملوجات الراديوية مبكن أن يشمل التطبيقات غري احلزمية مثل جين الطاقة ،ولكنه
ال يشمل احلث املغنطيسي وال الرنني املغنطيسي وال تكنولوجيا االقرتان السعوي ،واليت يتم تناوهلا يف التقرير .ITU-R SM.2303
وهناك حاجة إىل مزيد من الدراسات بشأن التأثريات بني األنظمة  WPTتلك واألنظمة األدرى القائمة وجوانب السالمة مثل
التعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية ،وذلك لتحقيق هذ التطبيقات.
Brown, W.C., “Adapting Microwave Techniques to Help Solve Future Energy Problems”, 1973
G- MTT International Microwave Symposium Digest of Technical Papers 73.1, pp. 189-191,
1973.

][BRO 73

Hutin, M. and M. Le-Blanc, “Transformer System for Electric Railways”, US Patent Number
527,875, 1894.

][HUT 94

Kurs, A., A. Karalis, R. Moffatt, J.D. Joannopoulos, P. Fisher and M. Soljačić, “Wireless power
transfer via strongly coupled magnetic resonances”, Science, Vol. 317, pp. 83-86, 2007.

][KUR 07

Shinohara, N., “Wireless Power Transfer via Radiowaves (Wave Series)”, ISTE Ltd. and John
Wiley & Sons, Inc., Great Britain and United States, 2014.1

][SHI 14

التقرير

3

ITU-R SM.2392-0

التطبيقات التي طورت الستخدام التكنولوجيا  WPTعبر حزم الترددات الراديوية

2

تتمثل اخلصائص الرئيسية للتكنولوجيا  WPTعرب حزم الرتددات الراديوية يف (1 :اإلرسال الالسلكي للقدرة ملسافات طويلة،
و (2عدم وجود اقرتان كهرمغنطيسي بني هوائي اإلرسال واالستقبال هو ما خيتلف عن اإلرسال  WPTباالقرتان احلثي
واإلرسال  WPTباالقرتان الرنيين ،و (3إمكانية حتقيق تطبيقات متنوعة قبل أجهزة االستشعار ضعيفة القدرة وأجهزة الشحن
الكهربائية عالية القدرة ونقل كميات ضخمة من القدرة من حمطات اإلمداد بالطاقة ،وغريها.
1.2

شبكات أجهزة االستشعار المزودة بالطاقة السلكيا (معرف هوية التطبيق)a1 :1

تعرف التوصية  [ITU10] ITU-T Y.2221شبكة أجهزة االستشعار على أهنا :شبكة تتألف من عقد أجهزة استشعار موصولة
بينيا يتم فيها تبادل البيانات املستشعرة عرب اتصاالت سلكية أو السلكية .وتعد شبكات أجهزة االستشعار الالسلكية )(WSN
واحدة من تكنولوجيات املعلومات األكثر سرعة يف التطور ويتوقع أن يكون هلا ضرب متنوع من التطبيقات يف شبكات اجليل
التا ي ) (NGNاستنادا إىل الورقة التقنية الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد  .[ITU14] Y.2000وتعد الكفاءة
يف استهالك الطاقة أمرا بالغ األمهية .وتنص هذ الورقة على ما يلي:
"ميكن توزيع أجزاء الشبكة  WSNمكانيا يف مساحة تبلغ العديد من الكيلومرتات ،ال سيما إذا كان مستعمل هذ
الشبكة يقوم بذدارهتا عرب اإلنرتنت .ويف نفس الوقت ميكن وضع عقد أجهزة االستشعار يف األماكن اليت يتعذر الوصول
إليها أو قد يكون املوقع احملدد لكل عقدة من هذ العقد غري معروف .وميكن للشبكة  WSNأن تتألف أيضا من
العشرات أو املئات أو رمبا اآلالف من عقد أجهزة االستشعار .ويف ظل هذ الظروف يكون شحن هذ العقد من قبل
املستعمل أمرا مستحيال .ويرجع ذلك إىل أنه جيب أن تتسم أي عقدة من هذ العقد بالكفاءة يف استهالك الطاقة من
أجل استمرار يف العمل ببطارية صغرية وغري مكلفة لبضع شهور ورمبا لسنوات .وهذا التشغيل بالقدرة فائقة االخنفاض
ال ميكن حتقيقه إال باستعمال مكونات عتاد منخفضة القدرة".
 1.1.2الوضع في اليابان
ميكن لقدرة املوجات الصغرية تشغيل جهاز استشعار السلكي بدون بطارية .وميكن إرسال القدرة الالسلكية إىل أجهزة االستشعار
اليت حتتاج إىل كهرباء (الشكل  .)1.1.2وميكن هلذا النظام أن حيل املشكلة أعال  .ويقوم اهلوائي املقوم ) ،(rectennaالذي يتألف
من هوائي ودارة تقومي بالثنائيات ،باستقبال املوجة الراديوية وتقوميها إىل تيار مستمر ) .(DCوكفاءة التحويل من تردد راديوي )(RF
إىل تيار مستمر ) (DVتساوي  %100نظريا وتصل إىل  %90تقريبا عند  GHz 2,45يف هوائي متطور.
صورة ألجهزة االستشعار  ZibBeeالمزودة بالطاقة السلكيا

هوائي االستقبال اخلاص بنقل
القدرة باملوجات الصغرية
مكثف
حمول

DC-DC

1

مقوم

RF-DC

جهاز

ZigBee

][ICH12

هوائي اإلرسال اخلاص بنقل
القدرة باملوجات الصغرية

قاعدة بيانات

الشكل

1.1.2

يعين "معرف هوية التطبيق" رقم تعريف التطبيق ويشري إىل تطبيقات خمتلفة للتكنولوجيا  WPTاحلزمية واليت يرد ملخص هلا يف اجلدول .1.3

التقرير

4

ITU-R SM.2392-0

ميثل جهاز االستشعار  ZigBee/IEEE802.15.4جهاز استشعار ميكن تزويد بالطاقة السلكيا .وتشكل الشبكة
يف شكل منسق ومسري وجهاز طريف واملنسق عبارة عن جهاز واحد فقط يف الشبكة يتوىل تنسيقها .وتتمثل وظيفة املسري يف ترحيل
البيانات من املسريات واألجهزة الطرفية األدرى فضال عن استشعار املعلومات .وترسل هذ األجهزة الطرفية البيانات فحسب؛
ودالف ذلك تكون داملة .وبالتا ي ،يكون استهالك الطاقة يف األجهزة الطرفية منخفضا مقارنة باألجهزة األدرى .ويقوم املسري
واجلهاز الطريف بذرسال ما إمجاليه  ms 2تقريبا من البيانات كل  1,4ثانية ويقوم املنسق بذسقاط أي من هذين اجلهازين من شبكته
إذا مل تستقبل بيانات من أي منهما ملدة  15ثانية .وأي جهاز دارج الشبكة جيب أن يؤدي الوظائف الروتينية الالزمة لكي يعاد
ضمه إىل الشبكة .وعندما يعاد ضم اجلهاز الطرف واملسري إىل الشبكة يتواصال مع بعضهما ،فذهنما يستهلكان mW 9,46
و ،mW 57,4على التوا ي للقيام بذلك وعندما ال ينضمان إىل الشبكة ويكونان يف وضع اخلمول ،فذهنما يستهلكان mW 61,8
و ،mW 57,1على التوا ي ] .[ICH12واستهالك الكهرباء مثال على أنه ميكننا تشغيل جهاز االستشعار  ZigBeeبقدرة املوجات
الصغرية بشكل كامل.
ZigBee

وهناك شبكة يابانية مقرتحة أدرى ألجهزة االستشعار املزودة بالطاقة السلكيا تسمى شبكة الطاقة الالسلكية أو اإلضاءة
باملوجات الصغرية ويعرض مفهومها يف الشكل  .[MAE 13] [SAK 10] 2.1.2ويوفر النظام الطاقة السلكيا كما يوفر
السلكيا معلومات التعرف بواسطة الرتددات الراديوية  RFIDيف النطاق  . MHz 920ويستخدم النظام  4قنوات ) (W 1دون
استشع ار املوجة احلاملة للتعرف  RFIDاملتنقل للقدرة الالسلكية .وتستخدم  77قناة ) (mW 1للتعرف  RFIDالنشط
يف شبكة أجهزة االستشعار .وينبغي أن تكون القدرة املستقبلة حلظيا أكرب من القدرة املستهلكة يف جهاز االستشعار .ويتم
التحكم يف القدرة املتوسطة املستهلكة بتغيري فرتة العمل .ويستخدم مرسل متعدد القدرات يف الغرف ة ويقرتح تنوع لتخالف
املوجة احلاملة تستعمل فيه ترددات متعددة للحد من املوجات املتوقفة يف غرفة مغلقة .وحيد تنوع حتالف املوجة احلاملة من
املوجات املتوقفة بفعالية ويولد كثافة شبه منتظمة للقدرة يف الغرفة.
الشكل

2.1.2

مفهوم شبكة الطاقة الالسلكية (اإلضاءة بالموجات الصغرية)
شبكة الطاقة الالسلكية
(اإلضاءة باملوجات الصغرية)
الشحن بالطاقة السلكيا

][SAK 10

ألواح مشسية

أجهزة استشعار متعددة

خمدم التطبيق
(مثال :إدارة الطاقة يف املبىن)

وتوفر شركة يابانية جهاز استشعار السلكي جتاري باستخدام التكنولوجيا  WPTيف النطاق  .[DEN 13] MHz 920وتقل مسافة
التطبيق عن  .m 5وتبلغ كفاءة التحويل  RF-DCحنو  %60تقريبا .وتقرتح الشركة تطبيقات جلهاز االستشعار الالسلكي من أجل
االستشعار يف درجات احلرارة املرتفعة ) (°120-°85واالستشعار من فوق جسم دوار أو متحرك واالستشعار يف البيئات القاسية؛
مثل االستشعار دارج املباين ويف البيئات البحرية وما إىل ذلك .وقد طورت الشركة هوائي عا ي الكفاءة تبلغ كفاءة التحويل RF-DC
فيه  %91,6تقريبا عند قدرة  W 8وتردد  GHz 2,45وقدرة .[FUR 13] W 7
واقرتح يف اليابان يف  2015تطبيق جلهاز استشعار السلكي باستخدام طائرة بدون طيار حملقة يف السماء .ومن نقاط ضعف
التكنولوجيا  WPTفقدان التواؤم بني القدرة املطلوبة وحجم النظام يف هذ التكنولوجيا والذي يشمل حجم اهلوائي وقدرة املوجة
الراديوية الناقلة .وعندما تزيد املسافة بني هوائي اإلرسال واالستقبال يف التكنولوجيا  ،WPTتنخفض كفاءة احلزمة بشكل أكرب من

التقرير
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توقعات املستعمل .حىت بالنسبة جلهاز استشعار التكنولوجيا  ،WPTحيدث هذا األمر يف بعض األوقات .وباستعمال الطائرة بدون
طيار احمللقة تصبح املسافة بني اهلوائيني أقصر وميكن للنظام  WPTأن يكون أصغر مقارنة باألمر يف حالة عدم وجود الطائرة بدون
طيار .ويطلق على النظام  WPTاملقرتح اسم "نظام االستشعار الالسلكي بدون بطارية املدعوم بالطائرات دون طيار )."(WBLS
وقد أجريت التجربة األوىل يف يوليو  2015يف جامعة كيوتو بواسطة  WiPoTوجامعة كيوتو واحتاد  Mini-Surveyorوشركة خمتربات
أنظمة التحكم املستقلة احملدودة .ومت إرسال قدرة موجات صغرية بالرتدد  GHz 5,8والقدرة  W 8,74من هوائي صفيفي 8 × 8
(كسب  )dBi 21من فوق طائرة بدون طيار حملقة ) ،(multicopterكما هو مبني يف الشكل  .3.1.2وقامت القدرة املستقبلة واليت
بلغت  mW 6,1من التيار املستمر بعد التقومي بتشغيل جهاز استشعار .وتشمل التطبيقات الواعدة للنظام  WBLSاملدعوم
بالطائرات دون طيار إنقاذ الضحايا وتزويد أجهزة االستشعار بنقل الطاقة السلكيا يف الرباكني ويف عمليات معاينة البىن التحتية
(اجلسور واألنفاق) وما إىل ذلك.
الشكل

3.1.2

مفهوم النظام  WBLSالمدعوم بطائرة بدون طيار والعرض التوضيحي الخاص به في يوليو  2015في اليابان
قدرة  W 8,74برتدد  GHz 5,8مرسلة من صفيف ( 8 × 8بكسب )dBi 21

العرض التوضيحي ( 16يوليو )2015

قدرة  mW 6,1مستقبلة عند هوائيات مقومة (الكسب )dBi 10,2

Ichihara, T., T. Mitani, and N. Shinohara, “Study on Intermittent Microwave Power Transmission
to a ZigBee Device”, Proc. of 2012 IEEE MTT-S International Microwave Workshop Series on
Innovative Wireless Power Transmission: Technologies, Systems, and Applications (IMWSIWPT2012), pp. 209-212, 2012.
][ITU 10

][ITU 14

متطلبات لدعم تطبيقات شبكات احملاسيس الشمولية
التوصية .(2010) ITU-T Y.2221

)(USN

][ICH 12

وددماهتا يف بيئة شبكات اجليل التا ي

تطبيقات شبكات االستشعار الالسلكية يف شبكات اجليل التا ي ،الورقة التقنية .(2014) ITU-T Y.2000

DENGYO Corporation http://www.den-gyo.com/solution/solution10_b.html (in Japanese).

][DEN 13

Furukawa, M., T. Minegishi, T. Ogawa, Y. Sato, P. Wang, H. Tonomura, M. Teramoto, and N.
Shinohara, “Wireless Power Transmission to 10kW Output 2.4 GHz-band Rectenna Array for

][FUR 13

التقرير
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Electric Trucks Application (in Japanese)”, IEICE Technical Report, WPT2012-7, pp. 36-39,
2013.
Maehara, D., R. Akai, G.K. Tran, K. Sakaguchi, S. Sampei, K. Araki, and H. Iwai, “Experiment
on Battery-less Sensor Activation via Multi-point Wireless Energy Transmission“, Proc. of 2013
IEEE 24th Annual Int. Sympo. On Personal, Indoor, and Mobile Radio Communications
(PIMRC), pp. 2346-2350, 2013.

][MAE 13

Sakaguchi, K., R.P. Wicaksono, K. Mizutani, and T. Khanh, “Wireless Grid to Realize Ubiquitous
Networks with Wireless Energy Supply (in Japanese)“, IEICE Tech. Report, Vol. 109, No. 442.

][SAK 10

2.2

شاحن السلكي لألجهزة المتنقلة (معرف هوية التطبيق)a2 :

 1.2.2الوضع في اليابان
تعترب أجهزة االستشعار مناسبة لالستفادة من اإلرسال الالسلكي للقدرة عرب املوجات الراديوية ألهنا أجهزة بالغة االخنفاض
يف استهالك الطاقة .ومع ذلك ،هناك أنواع متعددة من األجهزة املتنقلة اليت تعمل باستخدام ختزين الطاقة يف البطاريات وينبغي أن
تطبق فيها التكنولوجيا  WPTمن أجل التغذية بالقدرة السلكيا أو الشحن الالسلكي هلذ األجهزة املتنقلة املتنوعة .وهلذا الغرض
اقرتح مفهوم أطلق عليه مصدر الطاقة الشمو ي ) (UPSبالقرب من هنايات تسعينيات القرن املاضي ] [SHI 05] [SHI 04ويستند
إىل وجود املوجات الصغرية يف كل مكان ويف مجيع األوقات (مشولية) وأهنا متاحة دائما من أجل التكنولوجيا ).(WPT
ويعرض مفهوم املصدر ) (UPSيف الشكل  ( 1.2.2أ ) .وترسل قدرة املوجات الصغرية يف النطاق ( GHz 2,45ترددات نطاقات
اخلدمات الصناعية والعلمية والطبية ) (ISMالواقعة يف املدى  )GHz 2,50-2,40من حواف أي سقف لشحن اهلواتف احملمولة.
وميكن إىل حد كبري إنتاج كثافة منتظمة لقدرة املوجات الصغرية يف أي قاعة من قاعة مصدر الطاقة  UPSحبيث تنصب اهلوائيات
على حواف السقف .ويتم ادتيار اهلوائيات الشقية كهوائيات إرسال الخنفاض تكلفتها .وهلذا السبب ،يستعمل جهاز ماغنرتون
مستقر تردديا وميكن التحكم يف طور  .بيد أنه نظرا إىل أن مفهوم املصدر  UPSيقوم على "مصدر السلكي للطاقة يف مجيع
األوقات ومجيع األماكن" ،يقيد تصميم املصدر  UPSبقضايا السالمة املرتبطة بتعرض الكائنات البشرية للموجات الصغرية لفرتات
طويلة .ويضبط مستوى السالمة على أقل من  2cm/mW 1فيما يتعلق بالتعرض املستمر على كامل جسم اإلنسان .وبالنسبة لقاعة
جتارب أبعادها  ،m 4,3 × 5,8ترسل قدرة موجات صغرية مقدارها  W 150تقريبا من املاغنرتون إلنتاج كثافة منتظمة لقدرة املوجات
الصغرية تساوي أو تقل عن  .2cm/mW 1ومن الضروري وجود هوائيات مقومة عالية الكفاءة أيضا للتشغيل على كثافة موجات
صغرية تساوي أو تقل عن  .2cm/mW 1ويف ظل هذ الشروط ،كانت التجربة ناجحة فيما يتعلق بشحن اهلواتف احملمولة ،كما هو
مبني يف الشكل ( 1.2.2ب) .وعالوة على ذلك ،ميكن االستمرار يف استعمال أي هاتف حممول دادل قاعة املصدر  UPSنظرا
إىل االدتالف بني قدرة املوجات الصغرية يف النطاق  GHz 2,45وترددات أنظمة االتصاالت يف النطاق .GHz 1,9

التقرير

ITU-R SM.2392-0

الشكل

7

1.2.2

(ب) تجربة شحن هاتف محمول السلكيا باستعمال
المصدر [SHI 04] UPS

( أ ) مفهوم "مصدر الطاقة الشمولي"

نظام اإلرسال

نظام االستقبال

وكامتداد لألنظمة  ،UPSينبغي استخدام صفيف متطاور خلفض القدرة اإلمجالية املرسلة واإلشعاعات غري املتوقعة يف األماكن اليت
ال تكون هناك حاجة فيها إىل القدرة (الشكل  .)2.2.2وبالنسبة ملصدر  UPSاجتاهي يف قاعة تساوي مساحتها قاعة جتربة
املصدر  UPSاملوضحة أعال  ،لن تكون هناك حاجة إال إىل  W 22فقط من قدرة املوجات الصغرية (مقابل  W 150بالنسبة
للنظام  UPSالتقليدي) إذا كان يتعني توليد كثافة قدرة حول اجلهاز مقدارها  .2cm/mW 1وال يزال الصفيف املتطاور باهظ التكلفة
بالنسبة للتكنولوجيا  WPTواألنظمة  UPSمن املنظور التجاري .وتعتمد تكلفة الصفيف املتطاور على تكاليف املكونات ،ال سيما
مزحزح الطور.
لذا ،يقرتح تصميم أنظمة بدون مزحزحات الطور خلفض قدرة املوجات الصغرية اإلمجالية بالنسبة للنظام  UPSمع دفض التكلفة
يف نفس الوقت ].[HAS 11
الشكل

2.2.2

مصدر  UPSحالي مقابل مصدر  UPSمستقبلي باستخدام صفيف متطاور
[احلا ي]

[املستقبلي]
هوائيات إرسال بصفيف متطاور

هوائيات اإلرسال

إشارة دليلة

قدرة السلكية يف كل مكان
W 150

مصدر طاقة مشو ي

قدرة السلكية يف املكان املستهدف فقط
W 22

واقرتح املصدر  UPSاخلاص حباالت الطوارئ وأجريت له جتربة يف  2009يف اليابان ] ،[MIT 10على حنو ما ورد يف القسم .4.2
وتعرض صورة للنظام التجرييب يف الشكل  .3.2.2وهناك بعض املشاريع البحثية يف مجيع أحناء العامل تضم حمطات قاعدة للطوارئ
من أجل اهلواتف احملمولة حتمل على منت بالون أو مركبة جوية .ومع ذلك ،فذنه يف حالة أي حمطة قاعدة داصة هبواتف حممولة
تنشأ حلاالت الطوارئ ،فذنه ال ميكن استعمال أي هاتف حممول بدون كهرباء .لذا ،يقرتح بالنسبة ألي نظام  UPSحلاالت الطوارئ
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 مت شحن هاتف حممول،2009  ويف جتربة عام.أن يتسىن استعادته سريعا أو بصورة دورية بالكهرباء من دالل الطاقة الالسلكية
.باستعمال طاقة السلكية من مركبة جوية فقط
3.2.2
(2009)

الشكل

 لحاالت الطوارئ وصورة للتجربةUPS صورة النظام

 الوضع في الواليات المتحدة2.2.2
 اقرتحت شركة مقرها الواليات املتحدة شاحنا السلكيا جتاريا للهواتف،2013  لعامTech Crunch Disrupt يف مؤمتر التكنولوجيا
"Cota"  ويطلق على الشاحن اسم.[AOL 13] WiFi  اليت يساوي ترددها تردد التكنولوجياMPT احملمولة باستعمال التكنولوجيا
 يتم شحنه عنiPhone 5  وعرضت الشركة يف املؤمتر هاتفا. قدما30  السلكيا ملسافة تصل إىلW 1 وميكنه أن يوفر قدرة مقدارها
 وأن الشاحن2014-2013  سيكون جاهزا يف العامCota  وأعلنت الشركة أن الشاحن التجاري. جترييبWPT بعد من نظام
 وبدأت شركة أمريكية أدرى يف إنتاج شاحن السلكي للهواتف احملمولة.2015 االستهالكي منه سيكون جاهزا للطرح قبل عام
 (غري املردص) من أجل االتصاالت منخفضة الطاقةGHz 2,4  وتستعمل الشركة ترددين؛.2015 " يفWattup" يطلق عليه اسم
. (نطاق اخلدمات الصناعية والعلمية والطبية غري املردص) من أجل نقل الطاقةGHz 5,8-5,7  والنطاقBluetooth بتقنية
[AOL 13]

Aol Tech. http://techcrunch.com/2013/09/09/cota-by-ossia-wireless-power/.

[HAS 11]

Hashimoto, K., T. Ishikawa, T. Mitani, and N. Shinohara, “Improvement of a ubiquitous power
source”, Proc. of International Union of Radio Science (URSI) General Assembly 2011, CD-ROM
CHGBDJK-1.pdf, 2011.

[MIT 10]

Mitani, T., H. Yamakawa, N. Shinohara, K. Hashimoto, S. Kawasaki, F. Takahashi, H. Yonekura,
T. Hirano, T. Fujiwara, K. Nagano, H. Ueda, and M. Ando, “Demonstration Experiment of
Microwave Power and Information Transmission from an Airship”, Proc. of 2nd International
Symposium on Radio System and Space Plasma 2010, pp. 157-160, 2010.

[SHI 04]

Shinohara, N., H. Matsumoto, T. Mitani, H. Shibata, T. Adachi, K. Okada, K. Tomita, and
K. Shinoda, “Experimental Study on “Wireless power Space” (in Japanese), IEICE Tech. Report,
SPS2003-18, pp. 47-53, 2004.

[SHI 05]

Shinohara, N., T. Mitani, and H. Matsumoto, “Study on Ubiquitous Power Source with
Microwave Power Transmission”, Proc. of International Union of Radio Science (URSI) General
Assembly 2005, CD-ROM C07.5(01145).pdf, 2005.
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صفائح نقل الطاقة السلكيا (معرف هوية التطبيق)b1 :

 1.3.2الوضع في اليابان
من شأن وجود نظام  MPTيعمل عرب أدلة موجية مغلقة أن يكون مبثابة تطبيق حمتمل جيد يف ظل اللوائح احلالية للموجات
الراديوية .وقد اقرتح وطور نظام  MPTآدر يعمل عرب األدلة املوجية املغلقة يف اليابان .ويطلق على هذا النظام اسم "نظام إرسال
الطاقة بدليل موجي ثنائي األبعاد ) (2DWPTأو النظام السطحي للنقل الالسلكي للطاقة" ] .[SHD 07ويف األنظمة ،2DWPT
تنتشر املوجات الصغرية عرب صفيحة دليل موجي وتستقبل انتقائيا بأجهزة استقبال داصة على صفائح (الشكل .)1.3.2
وللنظام  2DWPTأيضا مواءمة ال مفر منها بني السالمة وسعة إرسال الطاقة .ويوضح الشكالن  ( 2.3.2أ ) و( 2.3.2ب) سطح
دليل موجي حمسن أثبت إمكانية حتسني أداء التوافق الكهرمغنطيسي ) [NOD 11] (EMCو] .[NOD 12وتستقبل املوجات
الصغرية على مقرن رنان حلقة دليل موجي ) (WRRيستخلص الطاقة من الدليل املوجي عرب عازل مسيك (الشكل ( 2.3.2ج)).
وال تتعرض األجسام اخلارجة القريبة من الصفيحة أو حىت املالمسة هلا جملاالت كهرمغنطيسية قوية .وللمقرن  WRRعامل جودة
عال جدا يف حالة الرنني وهو أمر أساسي لدعم اإلرسال االنتقائي للطاقة .ويوصل املقرن  WRRبدارة تقومي تشتق من الصنف .F
وقد بلغت الكفاءة اإلمجالية املعرفة بالنسبة بني درج التيار املستمر ملقرن التقومي وددل املوجات الصغرية إىل الصفيحة %40,4
كحد أقصى حيث كان ددل املوجات الصغرية  W 1يف النطاق  GHz 2,4مع مقرن مبساحة  2cm 6,4  3,6على صفيحة
مبساحة  100( 2cm 56  39مرة من مساحة املقرن تقريبا) ].[NOD 12
الشكل

1.3.2

صورة للنظام

الشكل

2DWPT

2.3.2

صفيحة نقل للطاقة السلكيا
( أ ) منظر علوي لصفيحة
الدليل الموجي حول حافتها
طبقة عازل السطح
موصل شبكي
موجة EM
طبقة العزل الكهربائي
املستوى األرضي

(ب) رسم مخططي للمقطع
العرضي للصفيحة

ج) مستقبل الطاقة الالسلكية

زمان  WRRمنبسطة
عقدة اجملال املغنطيسي
الصبيب
منطقة االقرتان

][NOD 12] [NOD 11

طبقة عازل السطح
مستوى الشبكة
الددل
صفيحة الدليل املوجي

التقرير
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الشكل

3.3.2

مخطط وظيفي لنظام إمداد بطاقة الموجات الصغرية باستخدام صفيف مطاور
يضم سبعة مكبرات  RFعبر حافته ][NOD 13
مزحزحات الطور

مقسم

مقسم

مقسم

صفائح الدليل املوجي

مقسم

مقسم

وتستخدم املوجات الصغرية يف النظام  2DWPTوتنتشر طبقا ملعادالت ماكسويل حىت إذا تقلصت األبعاد من ثالثة إىل اثنني.
والستبعاد اإلشعاعات غري املتوقعة ،ميكن استخدام صفيف مطاور يف النظام  2DWPTوهو ما يكافئ النظام 3DWPT
] .[NOD 13ويعرض الشكل  3.3.2نظاما  2DWPTجتريبيا مقرتحا باستخدام صفيف مطاور ،وذلك يف جامعة طوكيو .وأظهرت
نتائج التجربة أن التغري يف الكفاءة عند أي نقطة استقبال على الصفيحة اليت تستخدم الصفيف املطاور مت كبته وتقييد
يف حدود  dB 2بينما كان التغري أكثر من  dB 10بدون نظام الصفيف املطاور.
ودضع النظام  2DWPTللتقييس يف رابطة الصناعات ومشاريع األعمال الراديوية
 .[ARI15] ARIB STD-T113ويبلغ الرتدد  MHz 1GHz 2,498وتقل القدرة عن .W 30

)(ARIB

وصدر يف صورة املعيار

ARIB STD-T113 http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/1-STD-T113v1_0.pdf (in
Japanese).

][ARI15

Noda, A., and H. Shinoda, “Selective wireless power transmission through high-Q flat
waveguide-ring resonator on 2-D waveguide sheet,” IEEE Trans. MTT, Vol. 59, No. 8,
pp. 2158-2167, 2011.

][NOD 11

Noda, A., and H. Shinoda, “Waveguide-Ring Resonator Coupler with Class-F Rectifier for 2-D
Waveguide Power Transmission“, Proc. of 2012 IEEE MTT-S International Microwave
Workshop Series on Innovative Wireless Power Transmission: Technologies, Systems, and
Applications (IMWS-IWPT2012), pp. 259-262, 2012.

][NOD 12

Noda, A., and H. Shinoda, “A Phased Array Feeding System for 2-D Waveguide Power
Transmission (in Japanese)”, Proc. of IEICE, BSC-1-8, March 2013.

][NOD 13

Shinoda, H., Y. Makino, N. Yamahira, and H. Itai, “Surface sensor network using inductive signal
transmission layer,” Proc. of Int. Conf. on Networked Sensing Systems (INSS) 2007, pp. 201-206,
2007.

][SHD 07

4.2

نقل طاقة الموجات الصغرية ) (MPTفي أنابيب (معرف هوية التطبيق)b2 :

 1.4.2الوضع في اليابان
يف تسعينيات القرن املاضي يف اليابان ،مت تطوير روبوت بالغ الصغر يتحرك دادل أنبوب ويتم تشغيله بتوصيل الطاقة إليه عرب
املوجات الصغرية .ويعرض املفهوم يف الشكل  ( 1.4.2أ ) .والنظام  MPTعبارة عن نظام أنبويب طور يف املوجات الصغرية GHz 14

التقرير
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كما هو مبني يف الشكل ( 1.4.4ب) ] ،[SHB 97واليت تنتشر عرب أنبوب دائري قطر  ،mm 15كدليل
(الشكل ( 1.4.2ب)) مع دسارة إرسال تقدر بأقل من  .dB/m 1ويقوم هوائي تقومي مؤلف من هوائي أحادي القطب ودارة تقومي
باستقبال قدرة املوجات الصغرية ويغذى بالقدرة  DCاملقومة نظام اإلدارة الدادلي للروبوت واملؤلف من دلية ثنائية كهرضغطية
لتشغيل الروبوت .وقد يستقبل الروبوت بالغ الصغر قدرة موجات صغرية بلغت  mW 50وتسىن له التحرك بسرعة mm/sec 1
يف األنبوب عند نقل قدرة موجات صغرية قدرها  W 1عرب األنبوب.
TE11

الشكل
( أ ) مفهوم روبوت داخل أنبوب يشغل بالتكنولوجيا

MPT

مذبذب
هوائي تقومي

مقوم

مكرب موجات صغرية

هوائي االستقبال
روبوت بالغ الصغر

أنبوب معدين

1.4.2

(ب) طريقة تقليدية لتحويل القدرة من دليل موجي دائري
إلى كبل محوري ][SHB 97
هوائي
روبوت
بالغ الصغر

أنبوب معدين

دط حموري
األسلوب TEM
جمال كهريب
جمال مغنطيسي

دليل موجي دائري
األسلوب TE11

ويف تسعينيات القرن املاضي ،اقرتح يف اليابان نظام  MPTلتشغيل روبوت مراقبة يف أنبوب غاز ] .[HIR 99] [HIR 97وكان قطر
أنبوب الغاز  mm 155تقريبا ،وهو ما اعترب مناسبا النتشار املوجات الصغرية العاملة يف الرتدد  .GHz 2,45ومتثلت املشكالت
املرتبطة هبذا التطبيق  MPTاخلاص يف ) (1دسارة انتشار غري معلومة يف أنابيب الغاز اليت يعرتيها الصدأ و) (2التوزيع املعقد لشبكة
أنابيب الغاز .وقدرت دسارة االنتشار معمليا ونظريا وكان يف حدود – 0,1إىل – .dB/m 1,0ودلص إىل أن اخلسارة منخفضة
مبا يكفي النتشار قدرة املوجات الصغرية يف أنبوب الغاز.
وطرح التعقيد يف شبكة تفريغ األنبوب مشكلة أكرب .ونظريا ،ال ميكن للموجات الراديوية االنتشار يف مجيع فروع الدليل املوجي،
حيث لن ختدم بعض الفروع باملوجات الراديوية .وقد دعمت نتائج التجارب هذ النظرية وهو ما أشار إىل أن النظام  MPTاملقرتح
يف نظام أنابيب تطبيق حمدود.
وقد اقرتح وطور درطوم جديد للموجات الراديوية من أجل تطبيق  WPTيف عام  2015يف اليابان ].[ISH15-2] [ISH15-1
وقد مت طالء درطوم املوجات الراديوية ومعاجلته وحتويله إىل درطوم راتنج بطالء موصل .ومت إنشاء نظام جترييب لإلرسال الالسلكي
للطاقة باستخدام درطوم املوجات الراديوية ،أكد على إمكانية إلرسال الالسلكي للطاقة من الصنف mW-100
يف النطاق  .GHz 5,8وسيستخدم درطوم املوجات الراديوية يف السيارات اليت ال تتضمن شبكات أسالك كما هو مبني
يف الشكل .2.4.2

التقرير

12

ITU-R SM.2392-0

الشكل

2.4.2

مفهوم سيارة بدون شبكة أسالك مزودة بخرطوم موجات راديوية لإلرسال الالسلكي للطاقة عبر أنبوب

][ISH15-1

Hirayama, K., N. Shinohara, K. Hashimoto, H. Matsumoto, T. Nakauchi, and Y. Yoshida,
“Fundamental Study of Microwave Power Transmission to a Robot Moving in Gas Pipes (in
Japanese)”, Proc. of IEICE Comm., p. 116, March 1997.

][HIR 97

Hirayama, K., N. Shinohara, H. Matsumoto, and I. Nagano, “Study of Microwave Power
Transmission to a Robot Moving in Gas Pipes (in Japanese)”, Proc. of IEICE Comm., p. 25,
March 1999.

][HIR 99

Ishino, S., A. Kishimoto, Y. Takimoto, Y. Arai, Y. Huang, and N. Shinohara, “Study on WPT
System Using a Radio Wave Hose as a New Transmission Line“, Proc. of 2015 IEEE Wireless
Power Transfer Conference (WPTc2015), P4.1, May 2015.

][IHI15-1

[ISH 15-2] Ishino, S., T. Miyagawa, and N. Shinohara, “A New Slotted Waveguide Using a Resin Hose with
Metallic Coating”, Proc. of 2015 Asia-Pacific Microwave Conference (APMC), Dec. 2015.
Shibata, T., Y. Aoki, M. Otsuka, T. Idogaki, and T. Hattori, “Microwave Energy Transmission
System for Microrobot”, IEICE Trans. Electr., Vol.E80-C, No. 2, pp. 303-308, 1997.

5.2

][SHB 97

مباني الموجات الصغرية (معرف هوية التطبيق)b3 :

 1.5.2الوضع في اليابان
اقرتحت شركة بناء يابانية باالشرتاك مع جامعة كيوتو مبين السلكيا باستخدام تكنولوجيا قدرة املوجات الصغرية ] .[SHI 14ويعرض
نظام الطاقة املقرتح يف الشكل  .1.5.2ويوفر هذا النظام اإلمداد بالطاقة الكهربائية السلكيا باستخدام لوح سطحي يتألف من
ألواح سطحية إضافية تعمل كأدلة موجية إلرسال طاقة املوجات الصغرية .ومت ادتيار الرتدد  GHz 2,45على أساس قيود احلجم
بالنسبة أللواح السطح التقليدية وقد استخدم ماغنرتون كمرسل للموجات الصغرية خلفض التكلفة وتسىن التحكم يف تدفق قدرة
املوجات الصغرية مبقسمات قدرة متغرية ال توصل قدرة املوجات الصغرية إىل املستعملني الذين حيتاجون إليه مع حجب التدفق عن
األماكن اليت ال يوجد هبا مستعملني .ووضع حتت األرضية هوائيات تقومي كمحوالت  DCومصادر للطاقة  .DCوكان ضبط موقع
اهلوائيات سهال إىل حد كبري لوجود املوجات الصغرية يف كل مكان حتت األرضية بوجه داص .قد افرتض أن الكفاءة اإلمجالية من
حتويل الكهرباء إىل تيار مستمر عرب النقل من دالل املوجات الصغرية تساوي  .%50وبالرغم من أن تكاليف التشغيل اليومية
للكهرباء يف نظام بناء باملوجات الصغرية تساوي ضعف هذ التكاليف بالنسبة ملبىن تقليدي بشبكة أسالك ،فذن التكاليف األولية
للمبىن تنخفض نتيجة الخنفاض تكاليف البناء .وبالتا ي ،قدر أنه ميكن دفض التكاليف اإلمجالية لدورة حياة املبىن باستخدام نظام
البناء باملوجات الصغرية.

التقرير

ITU-R SM.2392-0

الشكل

13

1.5.2

مبنى السلكي باستخدام إرسال الطاقة بالموجات الصغرية
دليل موجي من
لوح سطحي

ثنائي نرتيد
الغاليوم ) (GaNمن أجل
مقبس هوائي التقومي

ماغنرتون

جزء مقبس
هوائي التقومي

مقبس
تدفق املوجات الصغرية

مقسم قدرة متغرية  -دليل موجي

حتت األرضية (لوح سطحي)

ويف املرحلة األولية ،مت النظر يف النظام الالسلكي من أجل املباين املكتبية حيث تستخدم بشكل رئيس احلواسيب اليت تشغل
بالتيار  DCوغريها من املعدات  .OAويقدر أن احملول  DCالواحد حيتاج إىل أقل من  ،W 50وأنه يتم اإلمداد بقدرة موجات
صغرية يزيد مقدارها عن  kW 3للغرفة الواحدة ،وهو ما يبني أن النظام يوفر ما يكفي من طاقة لتشغيل عدد من األجهزة الكهربائية
النمطية يف كل غرفة .وتعمل املوجات الصغرية املسافرة عرب الدليل املوجي يف هذا التطبيق كنظام لإلمداد املستمر بالطاقة ).(UPS
Shinohara, N., N. Niwa, K. Takagi, K. Hamamoto, S. Ujigawa, J.-P. Ao, and Y. Ohno,
“Microwave Building as an Application of Wireless Power Transfer”, Wireless Power Transfer,
pp. 1-9, 2014.4.

][SHI 14

Takahashi, K., J.-P. Ao, Y. Ikawa, C.-Y. Hu, H. Kawai, N. Shinohara, N. Niwa, and Y. Ohno,
“GaN Schottky Diodes for Microwave Power Rectification”, Japanese Journal of Applied
Physics (JJAP), Vol. 48, No. 4, pp. 04C095-1 - 04C095-4, 2009.

][TAK 09

6.2

اإلرسال الالسلكي للطاقة إلى أهداف متحركة/طائرة (معرف هوية التطبيق)c1 :

 1.6.2الوضع في كندا
يعترب اإلرسال الالسلكي للطاقة عرب حزم الرتددات الراديوية مناسبا من أجل اإلرسال الالسلكي للطاقة إىل هدف متحرك/طائر.
وقد أجرى فريق كندي تابع ملركز حبوث االتصاالت ) (CRCبنجاح جتربة لطريان طائرة بدون وقود باستخدام التكنولوجيا MPT
عام  ،1987أطلق عليها اسم منصة الرتحيل الثابتة عالية االرتفاع )(SHARP؛ (الشكل  .[SHA 88] [SCH 88] )1.6.2وقد مت
إرسال إشارة موجات صغرية برتدد  GHz 2,45وبقدرة قيمتها  kW 10إىل منوذج طائرة يبلغ إمجا ي طوهلا  m 2,9وعرض جناحها
 ،m 4,5وقد قامت بالطريان على ارتفاع يزيد عن  m 150فوق مستوى سطح األرض.

التقرير
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 2.6.2الوضع في اليابان
الرتدد GHz 2,411

جنحت يف اليابان عام  1992جتارب لطريان طائرة بدون وقود بصفيف مطاور مع التكنولوجيا  MPTتعمل على
ملشروع ( MILAXالشكل  .[MAT 93] )2.6.2وكانت هذ التجربة هي األوىل يف العامل باستخدام تشكيل احلزم بالصفيف
املطاور .وكان اهلدف من جتارب التكنولوجيا  MPTاليت أجريت دالل املشروعني  SHARPو MILAXإقامة منصة ترحيل ثابتة
عالية االرتفاع يف طبقة االسرتاتوسفري.
الشكل

1.6.2

تجربة طيران المنصة  SHARPالكندية ونموذج الطائرة بالمقياس  1/8في

الشكل

[SHA 88] 1987

2.6.2

تجربة طائرة المشروع  MILAXالتي تعرض نموذج الطائرة
والصفيف المطاور المستخدمين في اليابان في 1992

ويف بواكري القرن احلادي والعشرين ،مت يف اليابان اقرتاح وتطوير إرسال الطاقة باملوجات الصغرية إىل مشروعي املركبة اجلوية بالغة
الصغر ) [MYS 12] (MAVوطائرة املراقبة ] [NAG 12] [NAG 11وكانا نظامني لنقل الطاقة باملوجات الصغرية موجهني إىل
الطائرات الصغرية (الشكل  .)3.6.2وكانت جامعة طوكيو هي اليت اقرتحت نقل الطاقة باملوجات الصغرية إىل املركبة  .MAVوقد
متكن الباحثون من إرسال قدرة موجات صغرية بالرتدد  GHz 5,8إىل مركبة  MAVطائرة مت منها إرسال إشارة دليلية
برتدد  GHz 2,45كذشارة للكشف عن األهداف .وقد مت تركيب هوائي تقومي على بدن املركبة  .MAVواستخدم يف البداية

التقرير
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 5هوائيات بوقية كصفيف مطاور .وكان قطر الصفيف  mm 330واملسافة بني عناصر  .2وكانت قدرة املوجات الصغرية الصادرة
عن كل هوائي بوقي .W 4
وبالنسبة للنظام األساسي ،اعتمد صفيف مطاور باستخدام  8من هوائيات الشرائح الصغرية كانت املباعدة بني عناصر .1,36
وبلغت قدرة املوجات الصغرية الصادرة عن كل هوائي شرائح صغرية .W 8
الشكل

3.6.2

أول مفهوم لعملية إلرسال الطاقة بالموجات الصغرية لمركبة جوية بالغة الصغر

][MYS 12

اهلدف

حزمة طاقة

إشارة دليلية

GHz 5,8

GHz 2,45

نظام تتبع
معلومات املوقع
نظام تسديد

حاسوب حتكم

إشارة زحزحة الطور

الشكل

4.6.2

وصف لعملية نقل الطاقة بالموجات الصغرية إلى طائرة المراقبة لكوكب المريخ

طائرة املراقبة
لكوكب املريخ

حزمة املوجات
الصغرية

][NAG 12] [NAG 11

نظام اإلرسال

وقد قدمت املقرتح اخلاص بنظام طائرة املراقبة باملوجات الصغرية لكوكب املريخ جامعة كيوتو ومعهد كيوسيو للتكنولوجيا يف اليابان.
وتتسم املراقبة املستمرة على مديات واسعة لسطح كوكب املريخ باألمهية من أجل فهم اخلواص الفيزيائية للكوكب؟ ويراقب سطح
كوكب املريخ بشكل أساسي بواسطة عربة طوافة ال تستطيع التحرك بسرعة وال مراقبة املناطق الوعرة .من هنا ،القت طائرة املراقبة
الصغرية االهتمام كبديل للعربة الطوافة .ولتحقيق طريان مستقر يف اجلو املنخفض كثريا للمريخ ،جيب دفض وزن الطائرة.

التقرير
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وتعرب عملية نقل الطاقة باملوجات الصغرية تكنولوجيا ممتازة ميكن استخدامها خلفض االحتياجات من الوقود يف الطائرة ،بل ورمبا
االستغناء عنه متاما .ويعرض يف الشكل  4.6.2وصف لطائرة مراقبة مستقبلية حمتملة للمريخ ] .[NAG 12] [NAG 11وتعرض
يف الشكل  5.6.2تشكيلة جتريبية .وقد استخدم يف التجربة نظام  MPTيستعمل هوائي صفيفي مطاور يتألف من "ماغنرتونات
متغرية القدرة ختضع للتحكم يف الطور ) "(PVPCMوالتكنولوجيا  PVPCMعبارة عن تكنولوجيا مشتقة من تكنولوجيا املاغنرتون
الذي خيضع للتحكم يف الطور ) (PCMواليت طورت يف جامعة كيوتو .وميكن للماغنرتون  PVPCMإرسال قدرة موجات صغرية
بالرتدد  GHz 2,45ومقدار  dBm 61وميكنه التحكم يف اجتا احلزمة باستخدام التحكم يف الطور ] .[NAG 11ويتتبع املرسل موقع
الطائرة بكامريا باستعمال تطبيق معاجلة الصورة ].[NAG 12
الشكل
( أ ) رسم تخطيطي وصورة لصفيف مطاور
قائم على الماغنترونات

هوائي
االستقبال

5.6.2

(ب) التوزيع المنسق لهوائيات التقويم الستة على بدن الطائرة من
أجل التجارب األرضية ][NAG 12

من مقدمة اجلناح

ويعد نقل الطاقة باملوجات الصغرية إىل عربة طوافة متحركة تطبيقا حمتمال آدر كما هو مبني يف الشكل  .6.6.2ومنذ عام ،2004
مت يف اليابان تطوير عملية لنقل الطاقة باملوجات الصغرية باستخدام تكنولوجيا اهلوائي املدمج النشط ) .[SHI 07] (AIAومتثلت
أهداف هذا املشروع يف ) (1تطوير مرسل للطاقة باملوجات الصغرية ذي نسبة بالغة الصغر للقدرة إىل الوزن وذلك باستخدام
التكنولوجيا ( AIAمع هدف أقل من  ،)g/W 50و) (2حتسني إدارة القدرة بالنسبة لطاقة املوجات الصغرية املقومة عند اهلوائي
واملستقبل ومقوم طاقة املوجات الصغرية ،داصة التغيريات يف احلمل املوصول ،و) (3جتارب أساسية للتعايش بني موجات صغرية
بقدرة  W 100وموجات اتصاالت السلكية بقدرة  .mW 10وفيما يتعلق باملستهدف من املشروع ،مت ادتيار نقل الطاقة باملوجات
الصغرية إىل عربة طوافة متحركة .وتكون النظام الفرعي إلرسال املوجات الصغرية من هوائي  AIAمن  32عنصرا ذي صفيف من
هوائيات الشرائح الصغرية املستطيلة دطية االستقطاب ومكرب درج عا ي القدرة  GaAمن ثالث مراحل بقدرة  W 4على قاعدة
منحنية معزولة كهربائيا من أجل منطقة تربيد ممتدة تبلغ قدرهتا اإلمجالية  W 120على الرتدد  .GHz 5,8وال يستعمل النظام مزحزحا
للطور .وتعرض يف الشكل  7.6.2صورة فوتوغرافية لتجربة للتكنولوجيا  MPTيف غرفة عازلة .وحتركت العربة الطوافة بواسطة طاقة
املوجات الصغرية املزودة من النظام  MPTفقط.
وقدم فريق تابع جلامعة ريتسوميكان يف اليابان عرضا توضيحيا لطائرة بدون طيار أثناء التحليق يف عام ( 2015الشكل )8.6.2
] .[NIS 15واستخدم الفريق نطاق الرتدد  MHz 430وقدرة موجات راديوية تبلغ  W 30تقريبا لتزويد الطائرة بدون طيار بالطاقة.
وكان وزن منوذج الطائرة بدون طيار  g 25واحتاجت إىل قدرة تيار مستمر قيمتها  W 2للطريان .وحاليا ،ميكن للطائرة بدون طيار
الطريان فوق هوائي إرسال على مسافة  cm 10تقريبا .وال يزال النظام قيد التمحيص.

التقرير
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وبدأ فريق أمريكي يف جامعة كولورادو ومركز  ،ISAEفرنسا ،بتطوير نظام  WPTمن أجل مركبة طائرة غري مأهولة ) (UAVيف
(الشكل .[Dun 15] )9.6.2
الشكل

6.6.2

نظام تجريبي لنقل الطاقة بالموجات الصغرية من أجل عربة طوافة متحركة

][SHI 07

صفيف
هوائي اإلرسال
صفيف
هوائي تقومي

مصدر
الطاقة
إرسال الطاقة
بالموجات الصغرية

املتحكم يف األوامر

املركبة الطوافة

املتحكم (اهلوائي ،مستقبل
األوامر/املتحكم)

الشكل

7.6.2

صورة فوتوغرافية لتجربة نقل الطاقة بالموجات الصغرية إلى مركبة طوافة

][SHI 07

2015

ITU-R SM.2392-0
8.6.2
[NIS 15]

التقرير
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الشكل

نظام تجريبي إلرسال الطاقة السلكيا إلى طائرة بدون طيار محلقة
) اليابان،2016 وعرضها التوضيحي في اليابان (مارس

9.6.2

الشكل

 بالغة الصغرUAV نظام تجريبي إلرسال الطاقة السلكيا إلى مركبة

[DUN 15]

Dunbar, S., F. Wenzl, C. Hack, R. Hafeza, H. Esfeer, F. Defay, S. Prothin, D. Bajon, and Z.
Popovic, “Wireless Far-Field Charging of a Micro-UAV”, Proc. of IEEE Wireless Power
Transfer Conference (WPTc), T1.2, May 2015.

[NAG 11]

Nagahama, A., T. Mitani, N. Shinohara, N. Tsuji, K. Fukuda, Y. Kanari, and K. Yonemoto,
“Study on a Microwave Power Transmitting System for Mars Observation Airplane”, Proc. of
2011 IEEE MTT-S International Microwave Workshop Series on Innovative Wireless Power
Transmission: Technologies, Systems, and Applications (IMWS-IWPT2011), pp. 63-66, 2011.
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التقرير

[NAG 12]

Nagahama, A., T. Mitani, N. Shinohara, K. Fukuda, K. Hiraoka, and K. Yonemoto, “Auto
Tracking and Power Control Experiments of a Magnetron-based Phased Array Power
Transmitting System for a Mars Observation Airplane”, Proc. of 2012 IEEE MTT-S International
Microwave Workshop Series on Innovative Wireless Power Transmission: Technologies,
Systems, and Applications (IMWS-IWPT2012), pp. 29-32, 2012.

[NIS 15]

Nishikawa, H., Y. Kiani, T. Furukoshi, H. Yamaguchi, A. Tanaka, and T. Douseki, “UHF Power
Transmission System for Multiple Small Self-rotating Targets and Verification with Batteryless
Quadcopter having Rotors with Embedded Rectenna”, Proc. of IEEE Wireless Power Transfer
Conference (WPTc), T1.1, May 2015.

[MYS 12]

Miyashiro, K., F. Inoue, K. Maki, K. Tanaka, S. Sasaki, and K. Komurasaki, “Sequentially
Rotated Array Antenna for Wireless Power Transmission to an MAV (in Japanese)“, IEICE Tech.
Report, WPT2012-30, pp. 59-61, 2012.

[SHI 07]

Shinohara, N., K. Nagano, T. Ishii, S. Kawasaki, T. Fujiwara, S. Nakayama, Y. Takahashi, S.
Sasaki, K. Tanaka, Y. Hisada, Y. Fujino, S. Mihara, T. Anzai, and Y. Kobayashi, “Experiment of
Microwave Power Transmission to the Moving Rover”, Proc. of Int. Sympo. on Antennas and
Propagation (ISAP2007), 3B1-1, 2007.

)c2 :اإلرسال الالسلكي للطاقة من نقطة إلى نقطة (معرف هوية التطبيق

7.2

من السهل تصور اإلرسال الالسلكي للطاقة من نقطة إىل نقطة عرب املوجات الراديوية ملسافة تزيد عن الكيلومرت بدال من نقل
 مث التوقع بشكل كبري حتقيق تكنولوجيا اإلرسال الالسلكي للطاقة من، ففي ستينيات القرن املاضي.)1.7.2 الطاقة سلكيا (الشكل
 وقد أجرى.نقطة إىل نقطة اليت تعمل يف مدى الكيلومرت عرب املوجات الصغرية وذلك بالنسبة لتطبيقات اإلرسال الالسلكي للطاقة
 بيد أن أبعاد هوائي اإلرسال واالستقبال حتددت.[BRO 84] )2.7.2  (الشكل1975  يفJPL  يفMPT براون وديكينسون جتارب
نظريا وكانت كبرية جدا كي حتقق التطبيق التجاري إلرسال الطاقة باملوجات الصغرية من نقطة إىل نقطة بتكلفة معقولة كبديل لنقل
)3.7.2  من نقطة إىل نقطة وأجريت جتارب أدرى يف تسعينيات القرن املاضي (الشكلMPT  وقد روجعت األنظمة.الطاقة السلكيا
 مثل تزويد قمم اجلبال املنعزلة أو اجلزر، ويف ظل ظروف معينة. وطور يف التجارب صفيف هوائي تقومي.[CEL 97] [SHI 98]
أو عندما تكون االحتياجات من الطاقة الكهربائية/ و،املنعزلة بالطاقة الكهربائية حيث تكون تكلفة مورد سليكي للطاقة باهظة جدا
. من نقطة إىل نقطة ميزة واضحة مقابل نقل الطاقة سلكياMPT  يكون للنظام،متقطعة
1.7.2

الشكل

صورة لإلرسال الالسلكي للطاقة من نقطة إلى نقطة

التقرير
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الشكل

2.7.2

تجربة إلرسال الطاقة بالموجات الصغرية من نقطة إلى نقطة على مسافة  1ميل بهوائي مكافئ
وكليسترون  GHz 2,388-kW450كمرسل وصفيف هوائي تقويم  m 7,2 × 3,4كمستقبل

الشكل

3.7.2

تجربة إلرسال الطاقة بالموجات الصغرية من نقطة إلى نقطة على مسافة
باستخدام ماغنترون  GHz 2,45-kW 3في اليابان )(1995

m 50

 1.7.2الوضع في اليابان
يف فرباير  ،2015أجريت يف اليابان جتربتان إلرسال الطاقة  WPTملسافات طويلة .كانت التجربة األوىل ملسافة
 GHz 5,8وموجات صغرية بقدرة ( kW 1,8الشكل  .)4.7.2ومت إرسال املوجات الصغرية من صفيف مطاور بسمك cm 2,5
مزود مبكربات  GaN MMICومزحزحات طور  MMICمن  5بتات .وبلغت كفاءة املكربات  GaNعالية القدرة  %70تقريبا عند
القدرة  W 7والرتدد  .GHz 25,8وقد قامت مؤسسة  Mitsubishi Electric Corpبتطوير الصفيف املطاور الرقيق واملكربات GaN
بينما قامت مؤسسة  IHI Aeroscpaceبتطوير هوائي التقومي .وقد اعتمدت يف هذ التجربة طريقة الكشف األمامي االجتاهي
لألهداف واملتجه الكهرمغنطيسي الدوار ) (REVللكشف عن موقع هوائي التقومي والتحكم يف حزمة املوجات الصغرية .وتولت
وكالة  JAXAومؤسسة  Mitsubishi Electric Corpتطوير نظام الكشف عن األهداف وتشكيل احلزم .وكانت التجربة الثانية
إلرسال الطاقة  WPTملسافة طويلة ملسافة  m 500برتدد  GHz 2,45وقدرة  kW 10من صفيف مطاور باملاغنرتون طورته مؤسسة
( Mitsubishi Heavy Industriesالشكل  .)5.7.2وأجرت التجربتني املؤسسة اليابانية لألنظمة الفضائية ) (JSSبدعم من وزارة
االقتصاد والتجارة والصناعة ) .(METIوكانت هاتان التجربتان امليدانيتان نتاج مشروع للبحث والتطوير استغرق ست سنوات من
أجل تطوير ساتل بالطاقة الشمسية ويستمر هذا املشروع الذي تدير الوزارة  METIحىت  2017وما بعدها.
m 55

برتدد

التقرير
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الشكل
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4.7.2

تجربة للتكنولوجيا  MPTمن نقطة إلى نقطة لمسافة  m 55بصفيف مطاور بتردد  GHz 5,8وقدرة
ومكبرات  GaN MMICفي اليابان قامت بها مؤسسة  JSSووزارة (2015) METI

kW 1,8

صفيف مطاور بسمك cm 2,5
مكربات GaN MMIC
الرتدد  GHz 5,8والقدرة kW 1,8

ادتبار أرضي إلرسال الطاقة

WPT

حزمة الموجات
الصغرية
كثافة القدرة

~W/m2 350

عند مركز هوائي التقومي

~W/m2 10

عند حافته

الشكل

5.7.2

تجربة للتكنولوجيا  MPTمن نقطة إلى نقطة لمسافة  m 500بصفيف مطاور ماغنترون بترد
وقدرة  kW 10قامت بها مؤسسة  JSSووزارة  METIفي اليابان )(2015
تكنولوجيا اإلحكام
باحلقن

جودة عالية
(عرض النطاق
ضيق)

حزمة الموجات
الصغرية

جودة رديئة
(عرض النطاق
واسع)

الصفيف املطاور ماغنرتون
الرتدد  GHz 2,45والقدرة
واالرتفاع m 13

GHz 2,45

kW 10

التقرير
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وتعتمد أبعاد اهلوائيات وتكلفة النظام  MPTعلى املدى املخطط .ففي اليابان ،اقرتح نظام  MPTمن نقطة إىل نقطة قصري املدى
من جانب مؤسسة  NTTوجامعة كيوتو أطلق عليه اسم نقل الطاقة  MPTمن أجل النفاذ الالسلكي الثابت ) .(FWAويعرض
الشكل  6.7.2صورة للنظام املقرتح ] .[HAT 12ويتصل اجلهاز املوجود دارج املبىن باإلنرتنت عرب النفاذ  FWAأو كبل من كبالت
األلياف البصرية .ويقوم اجلهاز املوجود بالدادل بذرسال الطاقة للجهاز املوجود باخلارج عرب املوجات الصغرية .وميكن للجهاز
املوجود باخلارج العمل بدون بطارية .ويفضل بالنسبة للنظام أن تقوم نفس املوجة احلاملة للموجات الصغرية حبمل املعلومات والطاقة
معا وذلك لتقليل حجم النظام .ومت يف البداية ادتبار تردد يساوي  GHz 24مع تطوير هوائي  MMICمبرشاح درج من الصنف ،F
كما هو مبني يف الشكل .[HAT 13] 18.5.4
الشكل

6.7.2

مفهوم نظام للنفاذ  FWAمدار بالموجات الصغرية
اجلهاز بالدادل
ا
اتصاالت السلكية
إرسال الطاقة
شبكة

][HAT 12

اجلهاز باخلارج
نفاذ

WPT

FWA

أو
كبل ألياف بصرية

LAN

مصدر الطاقة
جدار املنزل

ويف  2015طورت جامعة كيوتو وجمموعة  MHIنظام السلكي للشحن من أجل عربة صغرية كهربائية برتدد  GHz 2,45وموجات
صغرية قدرهتا ( W 100الشكل  .)7.7.2وكانت هذ العملية واحدة من التطبيقات  WPTمن نقطة إىل نقطة ملسافات قصرية.
ويف  2016متت دراسة تطوير نظام  WPTلالستعماالت اليومية يف جامعة كيوتو.
الشكل

7.7.2

نظام السلكي لشحن عربة صغيرة كهربائية

التقرير
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Brown, W.C., “The History of Power Transmission by Radio Waves”, IEEE Trans. MTT, Vol.
32, No. 9, pp. 1230-1242, 1984.

][BRO 84

Shinohara N. and H. Matsumoto, “Dependence of dc Output of a Rectenna Array on the Method
of Interconnection of Its Array Element”, Electrical Engineering in Japan, Vol. 125, No. 1,
pp. 9-17, 1998.

][SHI 98

Celeste, A., J-D. L.S. Luk, J.P. Chabriat, and G. Pignolet, “The Grand-Bassin Case Study:
Technical Aspects”, Proc. of SPS’97, pp. 255-258, 1997.

][CEL 97

Hatano, K., N. Shinohara, T. Mitani, T. Seki, and M. Kawashima, “Development of Improved
24GHz-Band Class-F Load Rectennas”, Proc. of 2012 IEEE MTT-S International Microwave
Workshop Series on Innovative Wireless Power Transmission: Technologies, Systems, and
Applications (IMWS-IWPT2012), pp. 163-166, 2012.

][HAT 12

Hatano, K., N. Shinohara, T. Seki, and M. Kawashima, “Development of MMIC Rectenna at
24 GHz”, Proc. of 2013 IEEE Radio & Wireless Symposium (RWS), pp. 199-201, 2013.

][HAT 13

8.2

الشحن الالسلكي للمركبات الكهربائية (معرف هوية التطبيق)c3 :

ميكن استخدام التكنولوجيا  MPTعالية الكفاءة وليس فقط عرب أدلة املوجة املغلقة ولكن ملسافات قصرية أيضا هلوائيات أصغر.
وتعرض يف الشكل  1.8.2صورة فوتوغرافية لعملية شحن السلكي ملركبة كهربائية باستخدام التكنولوجيا  MPTويسهل استخدام
التكنولوجيا  MPTللشحن الالسلكي لكل من املركبات الكهربائية املتوقفة أو أثناء احلركة لعدم االقرتان بني هوائيات اإلرسال
واالستقبال .وال تتغري معاوقة اهلوائيات بتغري موقع املركبة الكهربائية وال تتغري كفاءة التكنولوجيا  MPTأيضا .وحتسم متاما مشكالت
السالمة والتدادالت الصادرة عن املوجات الصغرية بالنسبة للتكنولوجيا  MPTسواء يف دليل موجي مغلق أو عرب مسافات قصرية
ألنه ال يوجد أي انتشار تقريبا ملوجات صغرية غري متوقعة .ويف أنظمة نقل الطاقة ملسافات قصرية ،ميكن أيضا زيادة مقدار القدرة
الالسلكية إىل املدى  kWألن اإلرسال ال يتفاعل مع البشر أو الكائنات احلية األدرى بني هوائيات اإلرسال واالستقبال.
الشكل

1.8.2

صور الشحن الالسلكي للمركبات الكهربائية ( أ ) المتوقفة و(ب) المتحركة
املستقبالت على بدن املركبة

املستقبالت على بدن املركبة

حارة السري العادية
املركبة الكهربائية

املركبة الكهربائية

حارة السري
اخلاصة بالشحن
(أ)

طاقة السلكية
من الطريق

(ب)

 1.8.2الوضع في اليابان
مت اقرتاح وتنفيذ نظام  MPTمن أجل املركبات الكهربائية (الشكل  .[SHI 04] )2.8.2وقد أجريت يف الفرتة من  2003إىل
أحباث مشرتكة بني شركة سيارات وجامعة يف اليابان لتطوير نظام  MPTبني الطريق وبدن مركبة كهربائية باستخدام تردد موجات
صغرية مقدار ( GHz 2,45الشكل  .[SHI 11-2] [SHI 11] )3.8.2وقد استخدمت ماغنرتونات وهوائيات شقية خلفض تكاليف
النظام .وكانت املسافة بني هوائي اإلرسال واالستقبال  cm 12,5تقريبا ،وهي مسافة تساوي   1على الرتدد  .GHz 2,45وميكن
شحن البطارية املوجودة على منت املركبة الكهربائية بصورة فعلية باستخدام إرساالت املوجات الصغرية ذات الكفاءة النظرية للحزم
2008

التقرير
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البالغة  %83,7على األقل وبكفاءة جتريبية للحزم تبلغ  %76,0على أقل تقدير ] .[SHI 11-2وتعد هذ الكفاءة عالية مبا يكفي
لتحقيق إرسال الطاقة الالسلكية باستخدام املوجات الصغرية .وبالنسبة هلذا التطبيق ،استخدم ثنائي  GaN Schottkyجديد لزيادة
القدرة املقومة وخلفض زمن شحن املركبة الكهربائية.
ويف عام  ،2000طور منوذج  MPTموسع لتشغيل مركبة كهربائية ] .[SHI 04وخلفض هدر الطاقة ،مت اكتشاف موقع منوذج املركبة
الكهربائية بواسطة أجهزة استشعار للموقع ومل ترسل طاقة املوجات الصغرية إال إىل هذا املوقع.
الشكل

2.8.2

نظام شجن المركبات الكهربائية على الطريق السلكيا بالموجات الصغرية لمسافات قصيرة
بطارية كهربائية مبكثف
من طبقتني

هوائي التقومي

نظام االستقبال
طاقة DC

][SHI 04

املركبة الكهربائية

التحكم يف
الفولطية

دارة التقومي

املوجات الصغرية

هوائي
االستقبال
قدرة املوجات الصغرية
مصدر املوجات :ماغنرتون
الرتددGHz 2,45 :
كفاءة عالية وتكلفة منخفضة

الشكل

نظام اإلرسال

3.8.2

تجربة لجامعة كيوتو للشحن الالسلكي بالموجات الصغرية ( ،أ ) النظام ،و(ب) هوائي إرسال الموجات الصغرية
على الطريق ،و(ج) صفيف هوائي التقويم على بدن المركبة الكهربائية ][SHI 11-2

(أ)

(ب)

(ج)

ويف الفرتة من  2006إىل  ،2008أطلقت شركة يابانية مشروعا للبحث والتطوير للتكنولوجيا  MPTمن أجل املركبات الكهربائية مع
ثالث شركات سيارات يابانية ] .[SHI 13-2وللحد من هدر الطاقة ،مت استخدام ) (1فولطية مبقدار  kV 6,6مباشرة لتشغيل
املاغنرتونات  GHz 2,45كمرسالت للموجات الصغرية و) (2جدار حاجب متر املوجات الصغرية حوله بني هوائيات اإلرسال
واملستقبالت ،و) (3نظام إلعادة تدوير احلرارة .وكانت الكفاءة اإلمجالية ،مبا يف ذلك إعادة تدوير احلرارة  %38تقريبا مع قدرة درج
تساوي  kW 1على مسافة  cm 12,5وتعرض يف الشكل  4.8.2النموذج التجرييب األو ي الذي أطلق يف .2009
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ويف  ،2012بدأ فرع ياباين لشركة سيارات سويدية وشركة يابانية تطوير نظام  MPTجديد من أجل شاحنة كهربائية .وقد أفرز النظام
السابق مشكالت اقرتان متبادل بني هوائيات اإلرسال واالستقبال نظرا للقصر الشديد ملسافة نقل الطاقة MPT؛ لذا مت تغيري
النظام  MPTاجلديد من التشكيلة من الطريق إىل البدن إىل التشكيلة من القمة إىل السقف (الشكل [SHI 13-1] )5.8.2
] .[SHI 13-3لالستفادة من التكنولوجيا  MPTبوصفها تكنولوجيا  WPTللمسافات الطويلة .وكانت املسافة بني هوائي اإلرسال
واالستقبال فوق سطح املركبة الكهربائية  m 6-2وذلك طبقا لنوع املركبة املستخدمة .وللحفاظ على كفاءة عالية على املسافة املتغرية،
اقرتح نظام صفيف مطاور ميكنه تكوين حزمة مسطحة على هوائيات االستقبال.
ويف السادس من يوليو  ،2012أطلق صفيف هوائي تقومي  kW 10بكفاءة  %84يعمل على تردد  GHz 2,45من أجل نظام
متوسط املسافة (الشكل  .[FUR 13] )6.8.2وجتاوزت كثافة قدرة املوجات الصغرية املستقبلة  kW/m2 3,2على مسافة  m 4تقريبا
من املرسل.
WPT

الشكل

4.8.2

تجربة للشحن الالسلكي بالموجات الصغرية لفريق  Mitsubishi Heavy Insustriesفي

[SHI 13-2] 2009

ITU-R SM.2392-0
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الشكل

نظام مقترح للشحن الالسلكي متوسط المسافة لمركبة كهربائية
[SHI 13-1]  لحزمة الموجات الصغريةFDTD ومحاكاة
االرتفاع

هوائي اإلرسال

هوائي االستقبال

6.8.2

الشكل

 يعمل على الترددkW 10 صورة فوتوغرافية لهوائي تقويم
[FUR 13] من أجل الشحن الالسلكي للمركبات الكهربائية

GHz 2,45

[FUR 13]

Furukawa, M., T. Minegishi, T. Ogawa, Y. Sato, P. Wang, H. Tonomura, M. Teramoto, and N.
Shinohara, “Wireless Power Transmission to 10kW Output 2.4 GHz-band Rectenna Array for
Electric Trucks Application (in Japanese)”, IEICE Tech. Report, WPT2012-47, pp. 36-39, 2013.

[SHI 04]

Shinohara, N. and H. Matsumoto, “Wireless Charging System by Microwave Power
Transmission for Electric Motor Vehicles (in Japanese)”, IEICE Trans. C, Vol.J87-C, No. 5,
pp. 433-443, 2004.
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Shinohara, N., “Beam Efficiency of Wireless Power Transmission via Radio Waves from Short
Range to Long Range“, Journal of the Korean Institute of Electromagnetic Engineering and
Science, Vol. 10, No. 4, pp. 224-230, 2011.

27
][SHI 11

[SHI 11-2] Shinohara, N., “Wireless Charging System of Electric Vehicle with GaN Schottky Diodes”, Proc.
of Int. Microwave Sympo. (IMS) Workshops, WFA “Wireless Power Transmission”, 2011.
Shinohara, N. and Yuta Kubo, “Suppression of Unexpected Radiation from Microwave Power
Transmission System toward Electric Vehicle”, Proc. of 2013 Asia-Pacific Radio Science
Conference (AP-RASC), E3-4 (No. 290450), 2013.

][SHI 13

[SHI 13-2] Shinohara, N., “Wireless Power Transmission Progress for Electric Vehicle in Japan”, Proc. of
2013 IEEE Radio & Wireless Symposium (RWS), pp. 109-111, 2013.
[SHI 13-3] Shinohara, N., Y. Kubo, and H. Tonomura, “Mid-Distance Wireless Power Transmission for
Electric Truck via Microwaves”, Proc. of 2013 International Symposium on Electromagnetic
Theory (EMT-S2013), pp. 841-843, 2013.

9.2

ساتل الطاقة الشمسية (معرف هوية التطبيق)c4 :

يعد ساتل الطاقة الشمسية ) (SPSالتطبيق األكرب لإلرسال الالسلكي للطاقة عرب حزم الرتددات الراديوية ] .[SPS 07ويصمم
الساتل  SPSكساتل ضخم بالطاقة الشمسية يف املدار املستقر بالنسبة إىل األرض ،على ارتفاع  km 36 000فوق سطح األرض
(الشكل  ،)1.9.2حيث ال يوجد غطاء غيوم وال فرتات ظالم ليلية طوال العام .وترسل الطاقة املولدة يف الساتل  SPSإىل األرض
عرب املوجات الصغرية .ونظرا للحجم الكبري للهوائي ،احملسوب نظريا ،الالزم لتحقيق كفاءة عالية للحزمة جتا هدف على مسافة
بعيدة جدا مثل الساتل  ،SPSيلزم توفري هوائيات بأبعاد  km 2تقريبا على الرتدد  GHz 5,8من أجل الساتل  SPSوهو أمر ليس
مستحيال وال متتص طاقة املوجات الصغرية يف اهلواء والسحب واألمطار ،وبالتا ي ،ميكن احلصول على مصدر طاقة تقريبا مستقر
ودال من ثاين أكسيد الكربون من الطاقة الشمسية من الساتل  SPSباستخدام التكنولوجيا  MPTيساوي عشرة أضعاف الطاقة
الشمسية املتحصل عليها من مصادر الطاقة الشمسية األرضية.
ويف النظام  MPTاخلاص بالساتل  ،SPSجيب استخدام صفيف ضخم مطاور ذي كفاءة عالية .ويعد الصفيف املطاور ضروريا
لتوجيه حزمة القدرة حنو هدف ذي هوائي تقومي صغري على األرض ضمن هامش تسامح مقدار  0,0005درجة ،بالرغم من التحرك
الدائم هلوائي إرسال الساتل  SPSومتوجه .وألسباب اقتصادية ،جيب توليد حزمة الطاقة وإرساهلا بدون دسائر كبرية.
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الشكل

1.9.2

صورة لساتل الطاقة الشمسية
مفهوم سواتل الطاقة الشمسية

ساتل طاقة شمسية )(SPS
في مدار مستقر بالنسبة إلى األرض (على ارتفاع  km 36 000فوق سطح األرض)

ترسل الطاقة الكهربائية المتولدة في الساتل  SPSإلى األرض عبر الموجات الصغرية
وتستعمل على األرض
صمم الساتل  SPSفي السبعينات
(النظام المرجعي)
نقل السلكي للنطاقة عبر الموجات الصغرية
( ،GHz 10-1على الترددين GHz 2,45
و GHz 5,8على وجه الخصوص)
[خصائص الساتل ]SPS

مصدر الطاقة للحمل األساسي
باستخدام التكنولوجيا المتقدمة

Report of the URSI Inter-Commission Working Group on SPS, URSI, 2007, available at URL:
http://www.ursi.org/files/WhitePapers/WPSPS-ReportMin.pdf

3

][SPS 07

التكنولوجيات المستخدمة في تطبيقات اإلرسال الالسلكي للطاقة

يف أي نظام  WPTعرب حزم الرتددات الراديوية ،تستخدم اهلوائيات إلرسال املوجات الراديوية واستقباهلا .وال يوجد اقرتان
كهرمغنطيسي بني هوائيات اإلرسال واالستقبال .لذا ،ال يعتمد عدد املرسالت واملستقبالت على معلمات دارات املرسالت
واملستقبالت .وتقوم النظرية الرئيسية للتكنولوجيا  WPTعرب حزم الرتددات الراديوية على معادلة إرسال فريس .وال حتتاج املوجات
الراديوية اليت ترسل الطاقة الالسلكية إىل التشكيل مثل أنظمة االتصاالت الراديوية.
وتصنف تكنولوجيا اإلرسال الالسلكي للطاقة ) (WPTغرب حزم الرتددات الراديوية كالتا ي (الشكل  1.3واجلدول :)1.3
حزمة واسعة حنو مستعملني متعددين على مدى قصري
أ)
اإلرسال الالسلكي للطاقة يف منطقة مغلقة
ب)
حزمة صفيفة حنو مستعمل وحيد على مدى قصري/طويل
ج)

التقرير
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1.3

اإلرسال الالسلكي للطاقة عبر تكنولوجيات حزم الترددات الراديوية
( أ ) حزمة واسعة نحو مستعملين متعددين على مدى قصير
طاقة
كهربائية

(ب) اإلرسال الالسلكي للطاقة في منطقة مغلقة
قدرة
املرسل

طاقة
كهربائية

الطاقة املرسلة

الطاقة املرسلة
(النطاق العريض)
املرسل

املرسل

(ج) حزمة صفيفة نحو مستعمل وحيد على مدى قصير/طويل
طاقة كهربائية
للمستعمل

قدرة المرسل
الطاقة
المرسلة

المرسل

اجلدول

1.3

تصنيف تطبيقات اإلرسال الالسلكي للطاقة
معرف
الهوية
a1
a2
b1
b2
b3
c1
c2
c3
c4

التطبيق
شبكات أجهزة االستشعار املزودة بالطاقة السلكيا
شاحن السلكي لألجهزة املتنقلة
صفائح نقل الطاقة السلكيا
نقل طاقة املوجات الصغرية ) (MPTيف أنابيب
مباين املوجات الصغرية
اإلرسال الالسلكي للطاقة إىل أهداف متحركة/طائرة

أ ) حزمة واسعة نحو
مستعملين متعددين
على مدى قصير

ب) اإلرسال
الالسلكي للطاقة
في منطقة مغلقة

ج) حزمة صفيفة نحو
مستعمل وحيد على
مدى قصير/طويل

○
○
○
○
○
○

اإلرسال الالسلكي للطاقة من نقطة إىل نقطة
الشحن الالسلكي للمركبات الكهربائية

○

ساتل الطاقة الشمسية

○

○

التقرير
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ويف عملية اإلرسال الالسلكي للطاقة عرب حزمة ضيقة واإلرسال الالسلكي للطاقة يف منطقة مغلقة ،ميكن إزالة اإلشعاعات غري
املتوقعة عرب تكنولوجيا اهلوائيات .وهوائيات الصفيف املطاور اليت ميكنها التحكم يف اجتا احلزمة وتشكيلها هبوائيات جممعة ختضع
للتحكم يف الطور واالتساع ،تستعمل يف بعض األوقات يف اإلرسال الالسلكي للطاقة عرب حزمة ضيقة .وقد طورت هوائيات
الصفيف املطاور ألغراض اإلرسال الالسلكي للطاقة وقد أجريت جتارب ميدانية لعملية اإلرسال الالسلكي للطاقة ].[SHI 13
وامل وجات الراديوية يف حد ذاهتا عبارة عن طاقة كهربائية .ويتثمل االدتالف الوحيد بني املوجات الراديوية والكهرباء يف الرتدد.
وتستخدم املوجات الراديوية يف النطاقات  GHz-MHzيف اإلرسال الالسلكي للطاقة عرب حزم الرتددات الراديوية ،ويف االتصاالت
الالسلكية ويف االستشعار عن بعد .وتستخدم التيار املستمر أو الطاقة ( Hz 60/50الرتدد اخلاص بالطاقة التجارية) ككهرباء .لذا
فذن األمر الوحيد املطلوب يف اإلرسال الالسلكي للطاقة يتمثل يف حتويل الرتددات من الرتدد الراديوية إىل تردد الطاقة /DCالطاقة
التجارية ،ميا يشمل ليس فقط اإلرسال الالسلكي للطاقة عرب حزم الرتددات الراديوية ،بل اإلرسال الالسلكي للطاقة حثيا واإلرسال
الالسلكي للطاقة باقرتان الرنني أيضا .وتستعمل هوائي التقومي وهو هوائي مزود بدارة تقومي باستخدام الثنائيات ،كمستقبل ومقوم
يف عملية اإلرسال الالسلكي للطاقة عرب حزم الرتددات الراديوية (الشكل  .)2.3وتبلغ كفاءة التحويل  RF-DCهلوائي متطور %90
تقريبا عند تردد  ،[FUR 13] [BRO 80] GHz 2,45و %80عند الرتدد  .[MCS 97] GHz 5,8وميكن استخدام هوائي التقومي
يف مجيع عمليات اإلرسال الالسلكي للطاقة عرب حزم الرتددات الراديوية ،على سبيل الثمال يف النطاق [SAM 09] UHF
والنطاق  [EPP 00] Xوالنطاق  [TAK 13] Kوالنطاق .[WEI 14] W
الشكل
هوائي التقويم،

تيار مستمر
إىل احلمل

مرشاح
درج مبكثف

2.3
Rectenna

مرشاح
منخفض القدرة

اهلوائي

املوجات الصغرية

Brown, W.C., “The History of the Development of the Rectenna, Proc. of SPS microwave systems
workshop, pp. 271-280, Jan. 15-18, 1980, at JSC-NASA.

][BRO 80

Epp, L.W., A.R. Khan, H.K. Smith, and R.P. Smith, “A compact dual polarized 8.51GHz-rectenna
for high-voltage (50 V) actuator applications”, IEEE Trans. MTT, Vol. 48, No. 1, pp. 111-119,
2000.

][EPP 00

Furukawa, M., T. Minegishi, T. Ogawa, Y. Sato, P. Wang, H. Tonomura, M. Teramoto, and N.
Shinohara, “Wireless Power Transmission to 10kW Output 2.4 GHz-band Rectenna Array for
Electric Trucks Application (in Japanese)”, IEICE Technical Report, WPT2012-7, pp. 36-39,
2013.

][FUR 13

McSpadden, J.O., L. Fun, and K. Chang, “A High Conversion Efficiency 5.8 GHz Rectenna”,
IEEE MTT-S Digest, pp. 547-550,1997.

][MCS 97

Sample, A.P. and J.R. Smith, “Experimental Results with two Wireless Power Transfer Systems”,
Proc. of 2009 IEEE Radio & Wireless Symposium (RWS), MO2A-5, pp. 16-18, 2009.

][SAM 09

Shinohara, N., “Beam Control Technologies with a High-Efficiency Phased Array for Microwave
Power Transmission in Japan”, Proceeding of IEEE, vol. 101, Issue 6, pp. 1448-1463, 2013.

][SHI 13

Takacs, A., H. Aubert, L. Despoisse, and S. Fredon, “K-band Energy Harvesting for Satellite
Application”, Proc. of Int. Microwave Sympo. (IMS), WE3G-1, 2013.

][TAK 13
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Weissman, N., S. Jameson and E. Socher, “W-Band CMOS On-Chip Energy Harvester and
Rectenna”, Proc. of Int. Microwave Sympo. 2014, TH2C-5, 2014.
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المنظمات المتوقع مساهمتها في تقييس تكنولوجيا اإلرسال الالسلكي للطاقة

بالرغم من عدم وجود منظمة تقييس للتكنولوجيا  WPTللموجات الراديوية ،يتوقع أن تساهم بعض املنظمات العاملة على تشجيع
هذ التكنولوجيا يف تقييسها.
1.4

أوروبا

اإلرسال الالسلكي للطاقة من أجل أجهزة إلكترونية مستدامة

)[W13] (WiPE

]http://www.cost-ic1301.org/ [W13

ظل التعاون  COSTإطارا حكوميا دوليا للتعاون األورويب يف جمال األحباث العلمية والتقنية منذ إنشائه يف  .1971ويتمثل هدف
التعاون  COSTيف تعزيز تنافسية األحباث العلمية والتقنية يف أوروبا لألغراض السلمية.
وهتدف أعمال  COSTإىل معاجلة دارات التكنولوجيا  WPTوأنظمتها واسرتاتيجياهتا الفعالة املصممة دصيصا من أجل األنظمة
اليت تعمل بدون بطاريات .وأجهزة االستشعار بدون بطاريات والتعرف املنفعل باملوجات الراديوية  RFIDواالتصاالت
يف القريب ) (NFCترتبط بشدة مبفاهيم االستفادة من التكنولوجيا  WPTوأنظمة جين الطاقة من أجل التشغيل عن بعد لألجهزة
املتنقلة أو شحن البطاريات عن بعد ،مما يسهم يف تطوير منو إنرتنت األشياء ) (IoTوتعزيز .
يف هذا السياق ترمي أعمال  COSTإىل مجع مصممي دارات وأنظمة الرتددات الراديوية ذوي اخللفيات املختلفة من أجل (1) :توفري
حلول معززة للدارات واألنظمة الفرعية لزيادة الكفاءة يف التكنولوجيا WPT؛ و) (2دراسة استخدام املواد والتكنولوجيات اجلديدة
اليت تسمح خبفض التكلفة إىل احلد األدىن وتعظيم اندماج األجهزة اإللكرتونية مع البيئة ومع التطبيقات املستهدفة.
ويتوقع أن تشمل فوائد أعمال  COSTإنشاء شبكة واسعة من اخلرباء من كل من اهليئات األكادميية والصناعة ميكنها مواجهة
التحديات القائمة واملقبلة يف سيناريوهات اإلرسال الالسلكي للطاقة بصورة متعددة االجتاهات متهد الطريق أمام األجيال املستقبلية
من حلول التكنولوجيا  WPTوما يرتبط هبا من تنظيم.
وتعد  COSTإطارا منوذجيا من أجل توحي اجلهود على الصعيد الدو ي ووضع أوروبا كمجتمع علمي وصناعي رائد يف جمال اإلرسال
الالسلكي للطاقة .وتضم جلنة إدارة هيئة التعاون  27 WiPEبلدا أوروبيا يف الوقت احلا ي مع مشاركة أكثر من  100كيان
يف االجتماعات وورش العمل اليت تعقد بانتظام .كما تنظم اهليئة مدارس  PhDسنوية بشأن التكنولوجيا .WPT
وتضم اهليئة  WiPEمخسة أفرقة عمل ) (WGحبثية .وهي:
فريق العمل  .1أنظمة اإلرسال الالسلكي للطاقة للمجال البعيد
فريق العمل  .2أنظمة اإلرسال الالسلكي للطاقة للمجال القريب
فريق العمل  .3املواد والتكنولوجيات اجلديدة
فريق العمل  .4التطبيقات (فضائية ،صحية ،زراعية ،أنظمة املركبات ،التطبيقات املنزلية)
فريق العمل  .5التنظيم واألثر على اجملتمع
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اليابان

 1.2.4اتحاد نقل الطاقة السلكيا من أجل التطبيقات العملية

)[WI] (WiPoT

]http://www.wipot.jp/english/ [WI

تتمثل أهداف االحتاد يف (1) :مواءمة األفكار واحللول اجلديدة مع احتياجات اجملتمع فيما يتعلق بتكنولوجيات  ،WPTداصة
ما يتعلق بذرسال الطاقة باملوجات الصغرية ،و) (2تسريع وترية تطوير تطبيقات عملية للتكنولوجيا  .WPTولتحقيق هذ األهداف،
يوفر االحتاد  WiPoTمعلومات ليس عن التكنولوجيا فحسب ،بل عن التقييس والسالمة واحتياجات املستعمل أيضا .كما يعلن
االحتاد عن التكنولوجيات  ،WPTمبا يف ذلك التكنولوجيا  MPTيف مجيع أحناء العامل .وقد تأسس االحتاد يف عام  2013ويضم
يف عضويته  29شركة و 38جامعة و 3معاهد حىت مايو .2016
ويرى االحتاد أن إرسال الطاقة باملوجات الصغرية ميكن أن يشكل تكنولوجيا أساسية جلميع تكنولوجيات اإلرسال الالسلكي للطاقة
ولالحتاد مخسة أفرقة عمل كالتا ي:
فريق العمل  .1تطبيقات احلزم الواسعة والقدرة املنخفضة
فريق العمل  .2تطبيقات احلزم الضيقة والقدرة العالية
فريق العمل  .3اإلرسال الالسلكي للطاقة يف منطقة مغلقة
فريق العمل  .4إضفاء الطابع التجاري
فريق العمل  .5التقييس
 2.2.4منتدى النطاق العريض الالسلكي

)[BWF] (BWF

]http://bwf-yrp.net/english/ [BWF

سيكون اهلدف من املنتدى املسامهة يف دفع التقدم بشكل سليم يف أنظمة االستخدامات الراديوية وددماهتا اجليدة للنهوض بالتبكري
يف إضفاء الطابع التجاري والتطوير األو ي لألنظمة واخلدمات باستخدام تكنولوجيات االتصاالت الراديوية اجلديدة .ولتحقيق هذا
الغرض ،يقوم املنتدى بذجراء دراسات للبحث والتطوير ومجع املعلومات واالتصال باملنظمات املعنية والتنسيق معها وتعميم األنشطة
وما إىل ذلك ،بشأن تكنولوجيات االتصاالت الراديوية اجلديدة .ويضم املنتدى يف عضويته  128هيئة حىت  11يناير .2013
وتتمثل أنشطة املنتدى فيما يلي:
البحث والتطوير بشأن تكنولوجيات االتصاالت الراديوية اجلديدة باستخدام منصات االدتبار
)(1
دراسة بشأن تكنولوجيات االتصاالت الراديوية اجلديدة
)(2
مجع املعلومات عن تكنولوجيات االتصاالت الراديوية اجلديدة وتبادهلا وتوفريها
)(3
االتصال باملنظمات ذات الصلة بتكنولوجيات االتصاالت الراديوية اجلديدة والتنسيق معها
)(4
نشر تكنولوجيات االتصاالت الراديوية اجلديدة وزيادة الوعي هبا
)(5
األنشطة األدرى الضرورية لتحقيق هدف املنتدى
)(6
ولدى اللجنة الفرعية لتطبيق التكنولوجيا فريق عمل معين باإلرسال الالسلكي للطاقة.
يتوىل الفريق الفرعي رقم  5يف فريق العمل املعين باإلرسال الالسلكي للطاقة التابع ملنتدى النطاق العريض الالسلكي
مسؤولية صياغة املعايري التقنية لتكنولوجيا  WPTباستخدام بروتوكوالت الصياغة اخلاصة برابطة صناعات ودوائر األعمال يف جمال
االتصاالت الراديوية ) .(ARIBوسوف يرسل مشروع املعيار الذي وضعه فريق العمل املعين باإلرسال الالسلكي للقدرة إىل
الرابطة  ARIBللموافقة عليه.
)(BWF
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المنظمات الدولية األخرى

تقوم مجعية نظريات وتقنيات املوجات الصغرية مبعهد مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات ) (IEEE MTTحاليا بتشجيع تكنولوجيات
الطاقة الالسلكية أو نقل الطاقة وحتويلها باستخدام إما تقنيات اجملال القريب أو تقنيات اجملال البعيد ملنصات النفاذ الثابت أو
املتنقل .وهلذا الغرض ،مت تأسيسي اللجنة التقنية رقم  26املسماة بلجنة نقل الطاقة الالسلكية وحتويلها يف مجعية نظريات وتقنيات
املوجات الصغرية يف  .[TC26] 2011وحىت الطاقة الالسلكية من مصادر الرتددات الراديوية ) (RFيشكل أيضا جزءا من اهتمام
هذ اللجنة .ويف الندوة الدولية للموجات الصغرية ) ،(IMSنظمت اللجنة مسابقات تصميم على مستوى الطلبة سنويا اعتبارا من
عام  .2012وشارك يف املسابقة اليت جرت يف الندوة  IMSلعام  2014عدد  15فريقا من  12بلدا .وظلت اللجنة  TC26تنظم
مؤمترا دوليا يسمى مؤمتر النقل الالسلكي للطاقة ) (WPTcمنذ عام  ،2013بدأ كورشة عمل يف  2011تكررت يف  .2012وقد جتاوز
عدد الورقات املقدمة إىل هذا املؤمتر  170ورقة يف .2015
ويتألف االحتاد العاملي لعلوم الراديو ) (URSIمن  10جلان .وينظم االحتاد  URSIفريق العمل املشرتك بني اللجان ) (ICWGاملعين
بالساتل  SPSوالذي يعد واحدا من تطبيقات التكنولوجيا  MPTوقد نشر الفريق يف  2007تقريرا رمسيا عن الساتل  SPSبالتعاون
مع مجيع اللجان ،مبا يف ذلك اللجان اليت تغطي أنظمة السواتل  SPSوالتكنولوجيات الراديوية فضال عن نقل الطاقة باملوجات
الصغرية ) (MPTوالتدادل الكهرمغنطيسي والفلك الراديوي ومسائل السالمة .وكان للجمعيات العامة لالحتاد  (GA) URSIاليت
تعقد كل ثالث سنوات دورات عن الساتل  SPSو/أو اإلرسال الالسلكي للطاقة يف الفرتة من  2002إىل ( 2014األدرية) .ونظمت
حماضرة عامة عن جين طاقة الرتددات الراديوية واإلرسال الالسلكي للطاقة يف اجلمعية العامة لالحتاد  URSIيف .2014
IEEE MTTS TC-26 http://www.mtt-archives.org/~mtt26/

5

][TC26

حالة الطيف بالنسبة لإلرسال الالسلكي للطاقة عبر حزم الترددات الراديوية

يعد نطاق اخلدمات الصناعية والعلمية والطبية ) (ISMأحد نطاقات الرتدد املتوقع استخدامها يف اإلرسال الالسلكي للطاقة.
وما دامت إشارات اإلرسال الالسلكي للطاقة ال حتمل معلومات يف صورة عالمات أو إشارات أو صور ،ال حيوز اعتبارها ددمة
اتصاالت تقليدية.
ويعد النطاق  MHz 928-902للخدمات ( ISMيف اإلقليم  2فقط) غري مناسب بوجه عام قيما عدا للتطبيقات
املدى مثل شبكات أجهزة االستشعار املزودة بالطاقة السلكيا ومصدر الطاقة  .UPSوقد استخدم النطاقات GHz 2,5-2,4
و GHz 5,875-5,725للخدمات  ISMيف جتارب التكنولوجيا  WPTويتوقع استخدامهما يف التطبيقات  WPTذات احلزم الضيقة.
ويفضل النطاق  GHz 2,5-2,4للخدمات  ISMأكثر من نطاقات الرتدد األعلى لصغر مظاهر االحنطاط يف االنتشار .وللتطبيقات
اليت يفشل فيها اإلرسال بسبب املطر وغري ميكن توفري احتياطي هلا من دالل وجود ،على سبيل املثال ،أنظمة طاقة احتياطية أو
بديلة أو ختزين كايف للطاقة ،يعد النطاق  GHz 5,875-5,725للخدمات  ISMمرغوبا نظرا الخنفاض أبعاد الفتحات.
WPT

قصرية

ويشري امللحق  1بالتوصية  ITU-R SM.1056إىل نقل الطاقة بوصفه تطبيقا مستقبليا للخدمات  .ISMومع ذلك ،فذن أحكام
لوائح الراديو املتعلقة باخلدمات  ISMتنطوي على أنه رمبا مل يتم وضع اإلرسال الالسلكي للطاقة عند تعريف وتسمية نطاقات
الرتدد للخدمات.
6

الخالصة

يشمل هذا التقرير التطبيقات احملتملة لتكنولوجيا  WPTعرب حزم الرتددات الراديوية والتكنولوجيات املستخدمة يف هذ التطبيقات
ونطاقات الرتدد املرشحة.
ومتت دراسة شبكات أجهزة االستشعار املزودة بالطاقة السلكيا والشاحن الالسلكي لألجهزة املتنقلة وصفائح نقل الطاقة السلكيا
ونقل طاقة املوجات الصغرية يف أنابيب .ومباين املوجات الصغرية واإلرسال الالسلكي للطاقة إىل أهداف متحركة/طائرة واإلرسال
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الالسلكي للطاقة من نقطة إىل نقطة والشحن الالسلكي للمركبات الكهربائية وساتل الطاقة الشمسية ،كتطبيقات لنقل الطاقة
السلكيا عرب حزم الرتددات الراديوية .وجاري دراسة وتطوير التكنولوجيات  WPTباستخدام احلزم الواسعة ملستعملني متعددين على
مدى قصري والتكنولوجيات  WPTيف منطقة مغلقة والتكنولوجيات  WPTباستخدام احلزم الضيقة ملستعمل واحد على مدى
قصري/طويل.
ومتت دراسة التكنولوجيات  WPTباستخدام احلزم الواسعة ملستعملني متعددين على مدى قصري يف النطاقات
و GHz 5,8و .MHz 900وتدرس شبكات أجهزة االستشعار املزودة بالطاقة السلكيا والشاحن الالسلكي لألجهزة املتنقلة
يف إطار هذ التكنولوجيات.
GHz 2,45

ومتت دراسة التكنولوجيات
يف إطار هذ التكنولوجيات.

WPT

يف منطقة مغلقة يف النطاقني

 GHz 2,45وGHz 5,8

وتدرس صفائح نقل الطاقة السلكيا

ومتت دراسة التكنولوجيات  WPTيف منطقة مغلقة والتكنولوجيات  WPTباستخدام احلزم الضيقة ملستعمل واحد على مدى
قصري/طويل يف النطاقني  GHz 2,45و .GHz 5,8وتدرس تطبيقات اإلرسال الالسلكي للطاقة من نقطة إىل نقطة والشحن
الالسلكي للمركبات الكهربائية وساتل الطاقة الشمسية يف إطار هذ التكنولوجيات
واستنادا إىل هذا التقرير ،من الضروري إجراء مزيد من الدراسات بشأن األثر بني األنظمة  WPTأعال واألنظمة القائمة األدرى
وجوانب السالمة مثل التعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية من أجل تنفيذ هذ التطبيقات.
___________

