
Transmissão de Energia Elétrica Sem Fio - Witricity: Estudo e Elaboração de Protótipo

Introdução:

A radiação eletromagnética transmite potência. Entretanto, a potência transmitida por

esse tipo de radiação é aproveitada de maneira ineficiente e a potência captada é

insuficiente para energizar grande parte dos aparelhos convencionais. Isso se deve em

parte ao fato que a radiação eletromagnética se propaga em todas as direções,

desperdiçando a maior parte de sua energia. No segundo semestre de 2007 o MIT

comprovou a viabilidade técnica de transmissão de energia sem conexão física e foi

capaz de energizar uma lâmpada de 60W.

A solução para a ineficiência de transmissão

de potência foi aplicar o princípio de resso-

nância magneticamente acoplada. E esse

foi o diferencial do experimento do MIT.

Objetos ressonantes acoplados possuem

a mesma freqüência de ressonância e por

isso tendem a trocar energia de forma muito

eficiente e a interagir minimamente com os

demais objetos de diferentes freqüências

de ressonância.

Figura 1 - Equipamento transmissor de energia sem fio utilizado nos testes do MIT

Estes ressonadores magnéticos podem ser acoplados através de seus campos

magnéticos.

Os pesquisadores do MIT descobriram que para determinadas freqüências os

ressonadores se acoplam fortemente

e mantêm este acoplamento mesmo para distâncias consideravelmente grandes

comparadas ao tamanho do aparelho receptor.
No presente trabalho, antes de se abordar o aspecto do campo do acoplamento,

introduziu-se o modelo de circuito básico de ressonadores acoplados por RF para se

identificar os elementos importantes no estudo de transmissão sem fio, tais como

resistência, indutância, capacitância e a relação deles com a função de transferência do

sistema. Em seguida, começou-se o estudo de campo. A avaliação do modelo do

sistema de acoplamento no aspecto de campo foi dividida em três partes claramente

distintas: a região do campo reativo próxima à rede ou fonte, a região intermediária do

campo radiante (Fresnel) e a região do campo radioativo distante (Fraunhofer). Após o

estudo do modelo básico de RF e das partes do sistema de acoplamento no aspecto do

campo foram feitas algumas considerações a respeito da experiência do MIT.
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Metodologia:

A proposta para o primeiro semestre no estudo de transmissão de energia elétrica sem

fio foi pesquisar na literatura artigos científicos sobre o assunto e avaliar aspectos gerias

do modelo do sistema de acoplamento do transmissor sem fio para identificar os

parâmetros determinantes na qualidade do acoplamento para a transmissão da energia.

Antes de abordar o aspecto do campo do acoplamento, introduziu-se o modelo de

circuito básico de ressonadores acoplados por RF para se identificar os elementos

importantes no estudo de transmissão sem fio, tais como resistência, indutância,

capacitância e a relação deles com função de transferência do sistema. Em seguida,

começou-se o estudo de campo. A avaliação do modelo do sistema de acoplamento no

aspecto de campo foi dividida em três partes claramente distintas: a região do campo

reativo próxima à rede ou fonte, a região intermediária do campo radiante (Fresnel) e a

região do campo radioativo distante (Fraunhofer). Após o estudo do modelo básico de

RF e das partes do sistema de acoplamento no aspecto do campo foram feitas algumas

considerações a respeito da experiência do MIT.

Para compreender melhor cada uma das três partes do estudo de campo foi importante

retomar as expressões do campo elétrico e magnético de uma antena, considerando um

dipolo de corrente constante no eixo z, conforme a Figura 2:

Figura 2 - Ilustração do dipolo com corrente constante
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Com base nas equações de Maxwell e adotando o sistema de coordenadas esféricas 

juntamente com o conceito de vetor de Poynting, por aproximações razoáveis dadas pela 

natureza do problema, chegou-se nos dados da Tabela 1 para os campos em estudo.

Discussões e Conclusões:

Existe a possibilidade da formação de circuitos de forma não intencional presente no

espaço acoplado próximo do corpo humano. Muitas vezes os humanos não estão

cientes de sua capacidade de criar ou se tornar parte de um circuito. Artigos comuns que

vestimos como um colar ou bracelete pode atuar como uma antena em loop. Existe um

exemplo de uma pessoa usando um marca-passo em uma sala quando acidentalmente

algum circuito no marca-passo começou a oscilar em uma freqüência que é exatamente

a mesma de um grande transmissor de potência. Se essa situação acontece, é possível

que a pessoa passe a receber muito mais pulsações no coração do que o necessário.

Isso é uma preocupação importante que não pode ser descartada.

As duas limitações físicas que ainda existem com essa tecnologia é o tamanho do 

equipamento e a distancia de acoplamento entre o transmissor e o receptor. O tamanho 

do equipamento de acoplamento é sempre uma preocupação crítica devido à relação 

inversamente proporcional entre a freqüência e o tamanho da fonte. Genericamente 

falando, um dipolo de meia onda emitindo no espaço, sem um capacitor externo 

conectado e que tem uma freqüência de ressonância de 4 Mhz requer um comprimento 

de 37,5 metros. Pode ser muito grande para os receptores. Entretanto, esse problema 

pode ser superado utilizando um comprimento de fio bem menor colocando nele um 

capacitor de alto valor. Embora a utilização de um menor comprimento de fio eleve a 

freqüência, o capacitor de alto valor ajusta de volta para a ressonância desejada. 

Pesquisadores estão continuadamente sendo conduzidos a soluções de redução do 

tamanho das antenas e bobinas, sem que isso comprometa o funcionamento. Baseado 

na distância máxima desejada para se receber energia, a força do campo-magnético 

deverá ser grande o suficiente para acomodar a distância. 

Crosstalk é definido como um acoplamento elétrico entre dois equipamentos de forma 

não intencional. Isto é um problema real que pode acontecer se um equipamento oscila 

em uma freqüência próxima a do transmissor dentro de uma sala, o até mesmo em uma 

sala ao lado. Sempre há a possibilidade de causar um mau funcionamento o até mesmo 

a destruição de um equipamento por crosstalk. 

Ao mesmo tempo que a eliminação de fios na transmissão de energia parece bastante 

atrativa, o desejo de transferência em nível substancial pode ser um grande desperdício. 

Em alguns casos, pode-se observar a transmissão de watts de potência por um 

transmissor e a entrega de miliwatts no receptor. Além disso, o equipamento acoplado 

no receptor precisará estar alinhado adequadamente com o equipamento acoplado no 

transmissor para maximizar a eficiência de transmissão de potência. Este conceito é 

chamado de “Fator de perda de polarização”. Se o transmissor e o receptor são antenas 

circulares em loop, em um cenário ideal de acoplamento, um alinhamento paralelo 

teóricamente resultaria em um acoplamento de 100%. Um alinhamento perpendicular 

resultaria em um acoplamento nulo entre os dois equipamentos. 


