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הרכב החשמלי, על שלל יתרונותיו, עדיין מפסיד בנקודות מול הרכב מונע הבנזיןהעברת אנרגיה באופן אלחוטי לטעינת רכבים חשמליים, עשויה להביא לשיפור מעמד של אלו.  



 A short review of electric vehicles (EVs).

 Wireless Power Transfer - theoretical background.

 The RWPT Method.

 Examples from current studies.

 Challenges in using the technology.
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Presentation Notes
סקירה , רקע תיאורטי, שיטת הרזוננס להעברת אנרגיה, דוגמאות – תקנון ובטיחות, ומגבלות השיטה שהמפתחים מתמודדים.



In 1900, about one third of all cars found on the roads of New York City, Boston and

Chicago were electric vehicles.

Electric Vehicles - History:
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1836 - Anderson is reported to have made a crude electric carriage.

1835 - Professor Sibrandus Stratingh of University of Groningen, the Netherlands, built a small
scale electric car.
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Presentation Notes
הרכב החשמלי חלוץ, תחילת המאה ה- 19, 1827 המנוע החשמלי, כרכרות ורכבים מוקטנים, צורך מקומי, קצר.1908 – הנרי פורד משתלט על השוק בעקבות הגדלת טווח וגילוי אוצרות הטבע. הדלקים הפוסלים. מכונית בנזין זולה לאחזקה מופיע. סטרטר חשמלי (1912) וכל השאר היסטוריה  מחסור עתידי בדלקים, צורך בהפחתת המזהמים ושיפור טכנולוגי גרמו לחידוש ופיתוח הרכב החשמלי מחדש.   (1:00)



 Very high torques and speed

 High efficiencies. 

 No pollutant emissions.

 Low cost of wasted energy.

 Simple, old and provable technology.

 Quite in operation.
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Electric Vehicles - Advantages:

Presenter
Presentation Notes
מנוע חשמלי: דינאמי, בעל מומנטים גבוהים בכל מהירות.  ללא מנוע בעירה: לכן יעילות אנרגטית, מנוע בנזין מייצר חום גבוה פי שלוש! המתבזבז בסביבה. הפחתה בזיהומים בתהליך ייצור החשמל. ללא זיהומים בעיר.  אנרגיה זולה. מנוע שנחשב יותר אמין, פחות חלקים נעים וחלקים מכניים בהשוואה עם מנועי הבעירה הפנימית. העדר מכלולים נעים ולחצים, שחיקה נמוכה. לא גורם לזיהום מסוג אחר – רעש.   



 Limited travel ranges.

 High dimensions and weight. 

 Long charging time.

 High cost.

 Risk of flare up.

 Environmental concern.

 Comfort problems
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Electric Vehicles - Disadvantages:

Presenter
Presentation Notes
חסרון בולט- הסוללה. יחס נמוך של אנרגיה למשקל. בסוללת הליתיום מדברים על כ-250–340 וואט שעה לקילוגרם. מצבר עופרת חומצה – 40 וואט לקילוגרם. בעיית טווח:  רכב חשמלי עם ממוצע של 250 ק"מ לטעינה.  להגדלת הטווח - סחיבת הרבה סוללות. משקל ונפח גבוהים. (הנפח גדול פי עשרה מאשר מיכל הדלק במנוע בעירה). זמן תדלוק ארוך - בין 8 ל-12 שעות. (במקרה והמטען DC מהיר אז  עד שעה 80 אחוזים סוללה). בהשוואה עם מכונית בנזין.  מחיר גבוה ולא חד פעמי.  מטען אש רציני. דאגה לסביבה. לא נוח מספיק. חיבור באמצעות פלאג – לא נוח למשתמש, חיבור בגשם, בסערה, שוכחים לחבר, חיבור שמסכן את המשתמש, חיבור שדורש למצוא תחנות ייעודיות לטעינה ציבורית. 



 Finding for the perfect battery.

 More fast charging stations.

 Using battery replacement stations.
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Electric Vehicles - What more can be done? 

 Wireless charging ??

Presenter
Presentation Notes
לבסוף יוצא שכמות הרכבים החשמליים (לא היברידי) שנמכרו בארצות הברית ובבריטניה עומד על אחוז אחד, חרדת טווח. הסוללה המושלמת, נשארת בעיית הזיהום הסביבתי. ריבוי תחנות מהירות. עלויות, אסתטיקה, צפיפות ועוד...     תחנות החלפה. נכשל בישראל.  יתכן והפתרון הוא בצורת טעינה אלחוטית? תחזית אופטימית: עד שנת 2020 רובנו נשתמש בשיטה האלחוטית



 The Magnetic Induction has been first introduced by Michael Faraday in 1835.
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d
dt
φε = −

 The Coupling Coefficient (k) expresses the ratio between the magnetic flux which 

succeeded to pass through an air medium to reach destination coil and has been 

generated by the source.

Wireless Power Transfer

 Electro-Magnetic Force (EMF) is generated by changing magnetic flux.
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Presentation Notes
השראה המגנטית הינה שיטה העיקרית המשמשת להעברת אנרגיה. זהו העיקרון הפועל בשנאים והוצג על ידי פרדיי ולנץ, למעשה אנרגיה מועברת מצד אחד לאחר דרך תווך אוויר, כל זאת בתלות בשטף המגנטי המתקדם במרחב.  מושג מקדם צימוד.  



Wireless Power Transfer
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Presentation Notes
אופיין מקדם הצימוד.  יורד בתלות במרחק, בזווית ובתווךלא ניתן להעביר אנרגיה בנצילות טובה בטווח גדול.  זו הייתה התפיסה הרווחת עד תחילת שנת אלפיים.  



In 2007 a group of MIT scientists in collaboration with a company called WiTricity have

shown the Resonance Wireless Power Transfer (RWPT) method used for middle range

power transfer cases.
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WiTricity

The efficiency was 90% 
at 1m between the 
source and destination 
coil.

Resonance Wireless Power Transfer (RWPT)
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Presentation Notes
בשנת 2007 קבוצה מ MIT  פתחה מחדש את תחום העברת אנרגיה אלחוטית בטווח הבינוני. נוגד את העיקרון שהוצג קודם. מהפכה של ממש. 



The method for noncontact supply of electrical energy over distances was one of 

the ideas of Nikola Tesla, the biggest inventors lived at the last 19th c 

The Tesla’s Coils

Resonance Wireless Power Transfer (RWPT)
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Presenter
Presentation Notes
הממציא הגדול ניקולה טסלה בסוף המאה העשרים. אחראי על מוצרי חשמל חיוניים בחיינו כגון: מתח ה- AC, גנרטורים ומנועי השראה, 



 Small part flux lines which crosses air gap in to the destination coil, builds an effective 

path for great energy transmission.   

 The distance between coils shrinks thanks to high coupling which builds up.   
Two coils at resonance

 Efficient energy exchange between tuned resonant objects. 
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Resonance Wireless Power Transfer (RWPT)
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שני אובייקטים הפועלים בתדר עצמי משותף, יחליפו ביניהם אנרגיה באופן אפקטיבי!במקרה של סלילים, החלק הקטן של השטף החוצה משפיע רבות. מקבלים העברה בנצילות טובה מאוד.סרטון
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 In order to reduce the high losses we are 

adding a primary and secondary capacitors.

12

Resonance Wireless Power Transfer (RWPT)

 It is required to set circuit frequency in order 

to create resonance.
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Presentation Notes
מערכת טיפוסית נראית כך.  נוצרת מנהרה אפקטיבית. המקור רואה רק את העומס. השפעת פרמטרים של כל המערכת
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Electric Vehicles Charging using RWPT - Examples
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Presentation Notes
למטרות תקנון ובחינות בטיחות, הוקמו מספר פיילוטים בעולם. בעיקר באוניברסיטאות. חברת OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY (ORNL) (וגם באוניברסיטת מישיגן)  
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Electric Vehicles Charging using RWPT - Examples

Presenter
Presentation Notes
חופש של כ- 20 אחוזים. 



 Switzerland: Boost charging of a shuttle with 400kW.
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 South Korea: Maximum power of 100kW ,20 cm gap with an efficiency of 85%.

 Electric buses and trains:

 The University of Utah: Maximum  power of 50kW, resonance frequency of 20kHz 

and at 15-30cm gap.  

Electric Vehicles Charging using RWPT - Examples

Presenter
Presentation Notes
פותחו שאטלים באוניברסיטאות ובעיירות נידחות וקטנות, טעינה סטאטית בעת עצירה בתחנות. הפחתת בנק הסוללות לחמישית מגודלו המקורי!!דוגמאות: יוטה, דרום קוריאה ו שוויץ.



Electric Vehicles Charging using RWPT
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 Very good efficiency.

 Higher ranges (More hidden units).

 Safe & Convenience

 Dynamic charging.

 Multiple charging (Esthetics)

 Reducing the number of batteries:

 Safety, Environment, Fast charging, Low cost, Small dimensions, Low weigh

Presenter
Presentation Notes
נצילות גבוהה בטווח גדול. ריבוי אפשרויות הטענה, נוחות, בטיחות וטעינה דינאמית.  נדרשת בקרה חכמה. טעינה מרובה, בקרת מעגל התיאום, אסטתיקה  הורדת כמות סוללות וכל היתרונות שזה מביא עימו. 



 Harmless to humans (non-radiative and small flux density).

 No direct line-of-sight is needed. 

Electric Vehicles Charging using RWPT
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לא מסב נזק לגוף האדם -  לא קרינה אלקטרומגנטית והשדה המגנטי קטן, לא נדרש "קו ראייה"  - חופש הצמדה.



 Q factor pronounces the ability of the energy element to store energy.

 For high efficiency of wireless

power at medium range, the system

must produce high value of quality

factor.
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Electric Vehicles Charging using RWPT - Challenges
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נדרש להעביר הספק גדול, לקבלת נצילות טובה במרחקים גדולים, נדרש מקדם טיב גבוה מאוד - ללא ריסון, סליל וקבל.  פיצוי על הצימוד החלש שנוצר. 



 High Q factor will cause that the frequency will be very sensitive to changes. 

Electric Vehicles Charging using RWPT - Challenges
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מצד שני, מקדם טיב גבוה גורם לרגישות גבוהה לשינויים בעומס - מיקום יחסי של הרכב, מצב הטעינה, אמצעים ברכב וכד'. 



Electric Vehicles Charging using RWPT - Challenges
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למערכת העברת אנרגיה טיפוסית מתווסף משוב מצד המקלט. נדרשת מערכת לתיקון תדר קטנים, סטטי ודינאמי. אדפטיבית לכל סוגי הרכבים ולכל מצבי הטעינה. בקרה מבוססת אמצעים ייחודיים (בידוד בין חלקים), כל מיני שיטות: Wi-Fi, Bluetooth, היסט מתדר הרזוננס מורגש בזווית החשמלית הנוצרת בין אות המתח והזרם. נתונים מצד העומס יכולים לסייע לתיאום מושלם ועיקבי. שימוש לצרכיי טעינה מבוקרת של בנק המצברים. 



 Studies have shown and proved from the functional aspects that the RWPT method  is 

ready for use. 

 For large scale commercialization, there is still abundant work to be done on the 

performance optimization, setup up of the industrial standards, making it more cost 

effective.

Conclusions
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 Wireless power transfer for medium ranges can be achieved with very good efficiency 

(up to 90%) thanks to the use of the resonance. 
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Presentation Notes
שיטת התהודה מוכיחה את עצמה. נעשית עבודה להפיכת הטכנולוגיה לאמצעי בר שימוש נרחב. בחינות בטיחות וכדאיות. נראה כי מרבית הפערים נוגעים למערכת הבקרה. 
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 Except using the method for charging cars, it is mostly been improved in order to electrify 

various kinds of portable devices wirelessly.

Conclusions

Presenter
Presentation Notes
מלבד טעינה של רכבים חשמליים ...
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 Sensor networks

 Biomedical implants

 Commercial electronic devices

 Military applications

 Home electronics: smartphones, TVs, 

computers and etc.

 Medical devices

RWPT – more applications
 The method is being used for much more applications such as:
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Presentation Notes
מערך של סנסורים כלואים, קפסולת ניטור לבליעה,   החדרת אמצעים ללא סוללה לגוף האדם או החיה. זיהום פנימי. החלפת סוללות. בהם נדרש להימנע מסכנה מפריצה חשמלית [5]. מתאים להעברת אנרגיה לתאים הנדרשים להיות אטומים.



http://www.ted.com/talks/eric_giler_demos_w
ireless_electricity.html
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http://www.ted.com/talks/eric_giler_demos_wireless_electricity.html


:  שאלות העלולות לצוץ
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:  שאלות העלולות לצוץ
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Presentation Notes
Brief stops at suitably adapted bus stops are all it takes to get the necessary energy boost. more economical than buses that can only be charged overnightConductix-Wampfler compenyof 60, 120 or 180 kW can nowadays be delivered wirelesslyIn charging mode, the electricity collector on the bus is lowered to about 40 mm from the ground.ממדי הסלילים גדולים יחסית למרווח האוויר וכך לא מתקבלים שדות תועים העלולים להגיע להפריע לשאר הציוד בסביבה. safety is guaranteed at all timesEfficiencies of over 90 percent (grid connection to battery) likewise speak unequivocally in favour of the technology and are superior to many plug-in battery chargers.Because the use of opportunity charging makes smaller battery sizes possible, less weight has to be driven around, which also boosts the vehicle efficiency.



Resonance Wireless Power Transfer (RWPT)

Transformer’s equivalent circuit
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p sM k L L=
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