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บทคัดย่อ
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลของความถีท่ มี่ ตี อ่ สมรรถนะการส่งก�ำลังไฟฟ้าไร้สาย ได้ทำ� การวิเคราะห์
วงจรสมมูลทางไฟฟ้า หาสมการก�ำลังไฟฟ้าขาออก ประสิทธิภาพ และอิมพีแดนซ์ ออกแบบวงจรส่งก�ำลังไฟฟ้าไร้สาย
โดยใช้วงจรคอนเวอร์เตอร์แบบเต็มคลื่น ความถี่ใช้งานระดับ kHz ทดสอบส่งก�ำลังไฟฟ้าไร้สายกรณีความถี่รีโซแนนซ์
คงที่ 160 kHz และปรับค่าความถี่รีโซแนนซ์ตามระยะห่างระหว่างตัวน�ำ จ่ายก�ำลังงานให้กับโหลดขนาด 0.54 kΩ
(60W) ใช้แรงดันอินพุทกระแสตรง 20 V ระยะห่างระหว่างขดตัวน�ำ 0–30 cm ผลการศึกษาพบว่าความเหนี่ยวน�ำร่วม
เปลี่ยนแปลงตามระยะห่างขดตัวน�ำ การชดเชยผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท�ำได้โดยการปรับค่าความถี่ มีผลท�ำให้
ก�ำลังไฟฟ้าขาออกและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยมีปรากฏการณ์ที่ต้องพิจารณาคือ Frequency Splitting จากผล
การทดสอบพบว่าการปรับค่าความถีต่ ามระยะห่างท�ำให้กำ� ลังไฟฟ้าขาออกเพิม่ ขึน้ สูงสุด 20.77% และประสิทธิภาพมีคา่
เพิ่มขึ้น 28.38% ที่ระยะห่าง 7 cm เมื่อเทียบกับผลการทดสอบใช้ค่าความถี่คงที่
ค�ำส�ำคัญ: ความถี่รีโซแนนซ์ ความเหนี่ยวน�ำร่วม อิมพีแดนซ์ ก�ำลังไฟฟ้าขาออก ประสิทธิภาพ
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Abstract
The objective of this work was to study effect of frequency on the performance of wireless power transfer.
An electrical equivalence circuit was analyzed to find the equations for efficiency, output power, and impedance.
The wireless power transfer circuit was designed driven by a full-bridge converter using an operating frequency
in the kHz range, testing transfer power when the constant resonance frequency was 160 kHz and adjusting
resonance frequency based on the distance between resonators, to the 0.54 kΩ (60W) load using input voltage
of 20 Vdc for 0-30 cm distance between resonators . The study’s results showed that the mutual inductance
changed due to changes in the distance between coils. Frequency tuning was performed in order to compensate
for the changes of the mutual inductance and as a result power output and efficiency increased . Furthermore,
the frequency splitting phenomenon should be considered. According to the testing results for the frequency
tuning, output power and efficiency increased by 20.77% and 28.38% at 7 cm of distance compared with the
testing results for constant frequency.
Keywords: Resonance Frequency, Mutual Inductance, Impedance, Output Power, Efficiency
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C1

1. บทน�ำ

การส่งก�ำลังไฟฟ้าไร้สาย คือเทคโนโลยีที่สามารถ
ส่งก�ำลังไฟฟ้าได้โดยไม่ใช้สายตัวน�ำแบ่งประเภทตาม
กลไกการส่งก�ำลังงานได้ 2 แบบ คือ แบบ Riadiative
และ Non-radiative โดยที่แบบ Radiative ใช้หลักการ
แพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กออกมาจากสายอากาศ การส่ง
ก�ำลังงานท�ำได้ระยะไกลแต่ให้ประสิทธิภาพต�่ำ ส่วนแบบ
Non-radiative ใช้ ส นามแม่ เ หล็ ก ในสภาวะรี โ ซแนนซ์
คล้องระหว่างขดตัวน�ำ การส่งก�ำลังงานท�ำได้ในระยะใกล้

R1

M

R2

C2

+
V1

L1

L2

RL

–

รูปที่ 1 วงจรสมมูลวงจรส่งก�ำลังไฟฟ้าไร้สาย
พารามิเตอร์ วิเคราะห์และอภิปรายผลร่วมกับผลการ
ทดสอบส่งก�ำลังไฟฟ้าไร้สายให้กับโหลด

[1], [2]

ลักษณะก�ำลังไฟฟ้าขาออกและประสิทธิภาพของ
การส่งก�ำลังไฟฟ้าไร้สายแบบ Non-radiative ลดลงอย่าง
รวดเร็วตามการเพิ่มขึ้นของระยะห่างระหว่างขดตัวน�ำ
ด้านส่งและรับก�ำลังงาน [3] จากลักษณะดังกล่าวจึงได้
มีการพัฒนาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพและก�ำลังไฟฟ้า
ขาออกของการส่งก�ำลังไฟฟ้าไร้สายเมือ่ ระยะห่างระหว่าง
ขดตั ว น� ำ เพิ่ ม มากขึ้ น พบว่ า มี อ ยู ่ 2 วิ ธี ที่ นิ ย มใช้ คื อ
1) การปรับค่าอิมพีแดนซ์ [4]–[7] 2) การปรับค่าความถี่
รีโซแนนซ์ [8]–[11] จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา
เกี่ยวกับการปรับค่าความถี่รีโซแนนซ์ พบว่างานวิจัย
ส่วนใหญ่มุ่งเน้นน�ำเสนอวิธีการอธิบายปรากฏการณ์
ทีเ่ รียกว่า Frequency Splitting ซึง่ ยังไม่ครอบคลุมลักษณะ
ทางความถีท่ งั้ หมด การอธิบายใช้วธิ กี ารวิเคราะห์สมการ
ซึง่ พบว่ามี 2 วิธี คือ วิธี Coupled Mode Theory [12], [13]
ยุง่ ยากต่อการท�ำความเข้าใจและการอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างพารามิเตอร์ และการวิเคราะห์วงจรสมมูลทาง
ไฟฟ้า [1]–[7] ส่วนใหญ่อธิบายเฉพาะก�ำลังไฟฟ้าขาออก
และประสิทธิภาพไม่ได้พจิ ารณาลักษณะการเปลีย่ นแปลง
ของความเหนี่ยวน�ำร่วมและอิมพีแดนซ์
บทความนี้ จึ ง ได้ น� ำ เสนอผลการศึ ก ษาลั ก ษณะ
ทางความถี่ของวงจรการส่งก�ำลังไฟฟ้าไร้สายที่มีผลต่อ
สมรรถนะการส่งก�ำลังไฟฟ้าไร้สาย โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์
วงจรสมมู ล ทางไฟฟ้ า หาสมการก� ำ ลั ง ไฟฟ้ า ขาออก
ประสิทธิภาพ อิมพีแดนซ์ของวงจรส่งก�ำลังไฟฟ้าไร้สาย
ส�ำหรับอธิบายปรากฏการณ์ และความสัมพันธ์ระหว่าง

2. วิธีด�ำเนินการ

2.1 ศึกษาลักษณะทางไฟฟ้า

จากวงจรรูปที่ 1 V1 คือแรงดันไฟฟ้าขาเข้าวงจร C1,
C2 คือคาปาซิแตนซ์ R1, R2 คือความต้านทาน L1, L2 คือ
ความเหนี่ยวน�ำ ทางด้านส่งและด้านรับก�ำลังงาน RL คือ
ความต้านทานของโหลด และ M คือความเหนี่ยวน�ำร่วม
การพิสจู น์หาสมการก�ำลังไฟฟ้าขาเข้า ก�ำลังไฟฟ้าขาออก
ประสิทธิภาพ และอิมพีแดนซ์ ได้ตามสมการที่ (1)–(4)
ดังนี้
(1)

(2)

(3)

(4)

เมื่อ
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x 10–4
2
Mutual Inductance (H)

(5)

ค่า k ในสมการที่ (5) คือ Coefficient of Coupling
มีรูปสมการเป็นฟังก์ชันของระยะทางได้ดังนี้ [1], [14]
(6)

1

0

0
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d (cm)

คือรัศมีขดตัวน�ำด้านส่งและด้านรับ และ d คือ
ระหว่างขดตัวน�ำด้านส่งและด้านรับ
พิจารณาเทอม (ωM)2 ในสมการที่ (2), (3) และ (4)
เห็นได้วา่ ถ้าความถีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงจะส่งผลต่อก�ำลังไฟฟ้า
ขาออกและประสิทธิภาพ หรือเมื่อความเหนี่ยวน�ำร่วม
เปลี่ยนแปลงตามระยะทาง พิจาณาความสัมพันธ์ได้ตาม
สมการที่ (5)–(6) จะส่งผลต่อก�ำลังไฟฟ้าขาออกและ
ประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน โดยทีก่ ารเปลีย่ นแปลงค่าความ
เหนีย่ วน�ำร่วม (M) นีจ้ งึ สามารถชดเชยได้โดยการปรับค่า
ความถีไ่ ด้ แทนค่าพารามิเตอร์ในตารางที่ 1 ซึง่ ได้จากการ
ออกแบบวงจรส่งก�ำลังไฟฟ้าไร้สายแทนค่าลงในสมการ
ที่ (2)–(5) ได้ลกั ษณะของความเหนีย่ วน�ำร่วม ก�ำลังไฟฟ้า
ขาออก ประสิทธิภาพ และอิมพีแดนซ์ดังนี้

รูปที่ 2 ลักษณะการลดลงของความเหนี่ยวน�ำร่วม (M)

r1, r2

200

Pout (W)

150
100
50
0

RL

C 1, C 2

fr

0.21 mH

0.5 Ω

0.54 Ω

4.7 nF

160 kHz

20

40
d (cm)

60

1

ลั ก ษณะการลดลงของความเหนี่ ย วน� ำ ร่ ว มตาม
รูปที่ 2 ส่งผลต่อก�ำลังไฟฟ้าขาออกและประสิทธิภาพซึ่ง
มีลักษณะแสดงดังรูปที่ 3–4 ดังนี้
ลักษณะกราฟก�ำลังไฟฟ้าขาออก และประสิทธิภาพ
ตามรูปที่ 3 และ 4 เปลี่ยนแปลงตามระยะห่างระหว่างขด
ตัวน�ำ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของความ
เหนี่ยวน�ำร่วม และความต้านทานของโหลด (RL)

80

100

RL = 0.54 ohm
RL = 10 ohm
RL = 20 ohm
RL = 30 ohm

0.8
Efficiency

R1, R2

0

รูปที่ 3 ก�ำลังไฟฟ้าขาออกและระยะห่างระหว่างขดตัวน�ำ
ที่โหลดต่างกัน

ตารางที่ 1 ค่าพารามิเตอร์วงจรส่งก�ำลังไฟฟ้าไร้สาย
L1, L2

RL = 0.54 ohm
RL = 10 ohm
RL = 20 ohm
RL = 30 ohm

0.6
0.4
0.2
0
0

20

40

60

80

100

d (cm)

รูปที่ 4 ประสิทธิภาพกับระยะห่างระหว่างขดตัวน�ำทีโ่ หลด
ต่างกัน
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0

0

1.4

1.5

1.6

1.7

0

1.8

Frequency (Hz)

x 105

+
–

1

RL = 0.54 ohm
RL = 10 ohm
RL = 20 ohm
RL = 30 ohm

0.8

0.2

1

15
d (cm)

20

25

30

DC
–

AC

~

Transmitter
Coil

ϕ

Receiver
Coil

Load
Rectifier

Air or Material

ออกแบบวงจรส่งก�ำลังไฟฟ้าไร้สาย
องค์ประกอบของวงจรส่งก�ำลังไฟฟ้าไร้สายแสดง
ดังรูปที่ 8
ส่วนประกอบหลักประกอบไปด้วย แหล่งจ่ายกระแสตรง
คอนเวอร์เตอร์ส�ำหรับแปลงกระแสตรงเป็นกระแสสลับ
ท�ำงานทีค่ วามถีเ่ รโซแนนซ์ ขดตัวน�ำด้านส่ง (Transmitter)
และด้านรับ (Receiver) ท�ำมาจากขดลวดทองแดงต่ออนุกรม
กับคาปาซิเตอร์พันบนแกนอากาศ เมื่อมีกระแสไฟฟ้า
ความถีส่ งู ไหลผ่านขดตัวน�ำด้านส่งท�ำให้เกิดสนามแม่เหล็ก
ส่งผ่านไปคล้องขดตัวน�ำด้านรับเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า
เหนี่ยวน�ำ ท�ำให้สามารถจ่ายก�ำลังไฟฟ้าให้กับโหลดได้
กระแสไฟฟ้าสลับความถี่สูงจึงต้องผ่านวงจรเรียงกระแส
เป็นไฟฟ้ากระแสตรงก่อนจ่ายให้กบั โหลดต่อไป แสดงวงจร
ขณะทดสอบส่งก�ำลังไฟฟ้าไร้สาย ดังรูปที่ 9
2.2.1 คอนเวอร์เตอร์ความถี่สูง
การออกแบบคอนเวอร์เตอร์แบบเต็มคลื่น ปรับค่า
ความถี่ได้สูงสุด 500 kHz แสดงวงจรดังรูปที่ 10 ท�ำการ
ทดสอบจ่ายโหลดขนาด 0.54 kΩ (60W) ใช้แรงดันอินพุต
กระแสตรง 20 V ความถี่รีโซแนนซ์ 160 kHz ระยะห่าง
2.2

0.5

10

รูปที่ 8 องค์ประกอบของวงจรส่งก�ำลังไฟฟ้าไร้สาย

0.4

0

+

DC Power Supply Converter

0.6

0

5

รูปที่ 7 อิมพีแดนซ์กับระยะห่างระหว่างขดตัวน�ำ

รูปที่ 5 ก�ำลังไฟฟ้าขาออกและความถี่ ที่โหลดต่างกัน

Efficiency

f = 140 kHz
f = 150 kHz
f = 160 kHz
f = 170 kHz
f = 180 kHz

2000
Zin (Ohm)

80
Pout (W)

2500

RL = 0.54 ohm
RL = 10 ohm
RL = 20 ohm
RL = 30 ohm

1.5
Frequency (Hz)

2

2.5

3
x 105

รูปที่ 6 ประสิทธิภาพและความถี่ที่โหลดต่างกัน
พิจารณารูปที่ 5 และ 6 พบว่าก�ำลังไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึน้
2 จุดใกล้กับความถี่รีโซแนนซ์ ปรากฏการณ์นี้ เรียกว่า
Frequency Splitting ในขณะที่ประสิทธิภาพ มีค่าสูงสุด
จุดเดียวที่ความถี่รีโซแนนซ์ ปรากฏการณ์ Frequency
Splitting นีเ้ กิดขึน
้ เมือ่ ตัวน�ำวางตัวอยูใ่ นระยะใกล้ ผลท�ำให้
ในช่วงแรก ก�ำลังไฟฟ้าขาออกมีคา่ ต�ำ่ ทัง้ ๆ ทีต่ วั น�ำวางตัว
อยูใ่ กล้กนั พิจารณารูปที่ 7 ประกอบกับสมการที่ (2) ถึง (6)
พบว่าความถี่และความเหนี่ยวน�ำร่วมมีผลต่อลักษณะ
ของอิมพีแดนซ์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงค่าอิมพีแดนซ์ส่งผล
ก�ำลังไฟฟ้าขาออกและประสิทธิภาพพิจารณาตามทฤษฎี
ของการส่งก�ำลังไฟฟ้าสูงสุด
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รูปที่ 9 วงจรการส่งก�ำลังไฟฟ้าไร้สาย

(ก) สัญญาณด้านขาเข้าขดส่งก�ำลังงาน

(ข )

Receiver Circuit

รูปที่ 11

รูปที่ 10 วงจรคอนเวอร์เตอร์แบบเต็มคลื่น
ระหว่างขดตัวน�ำ 10 cm ได้ลักษณะสัญญาณแรงดันและ
กระแสด้านขดรับและขดส่งก�ำลังงานแสดงดังรูปที่ 11
2.2.2 พารามิเตอร์ของวงจรส่ง ก�ำลังไฟฟ้าไร้สาย
ขดตัวน�ำด้านส่ง และด้านรับก�ำลังงาน ใช้ขดลวด
ทองแดงเบอร์ 18 SWG พันบนแกนอากาศเส้นผ่า น
ศู น ย์ ก ลาง 25 cm จ� ำ นวน 21 รอบ กว้ า ง 2 cm ค่ า
พารามิเตอร์แสดงในตารางที่ 1 โดยที่ค่าความเหนี่ยวน�ำ
ความต้านทานท�ำการวัดค่าโดยใช้ดจิ ติ อลมัลติมเิ ตอร์ ส่วน
คาปาซิแตนซ์ค�ำนวณให้สัมพันธ์กับความถี่เรโซแนนซ์
และความเหนี่ยวน�ำ
3. ผลการศึกษา

3.1 การจ�ำลองก�ำลังไฟฟ้าขาออก และประสิทธิภาพ

ใช้ค่าพารามิเตอร์จากการออกแบบวงจรส่งก�ำลัง
ไฟฟ้าไร้สายในตารางที่ 1 แทนลงในสมการที่ (2) และ (3)

สัญญาณด้านขาออกขดรับก�ำลังงาน
สัญญาณขาเข้าและขาออกวงจรส่งก�ำลังไฟฟ้า
ไร้สายขณะจ่ายโหลด

เพื่อศึกษาผลของความถี่ที่มีต่อก�ำลังไฟฟ้าขาออกและ
ประสิทธิภาพในกรณีต่างๆ ดังนี้
เมือ่ ระยะห่างระหว่างขดตัวน�ำ (d) เปลีย่ นแปลงท�ำให้คา่
Coefficient of Coupling (k) เปลีย
่ นส่งผลให้ความเหนีย่ วน�ำร่วม
(M) เปลีย
่ นตาม จากนัน้ จึงประมาณการค่าความถีร่ โี ซแนนซ์
แต่ละระยะห่างโดยการแทนค่าความเหนีย่ วน�ำร่วมลงในสมการ
ความถีร่ โี ซแนนซ์ และแทนค่าลงในสมการก�ำลังไฟฟ้าขาออก
และประสิทธิภาพ ได้ลักษณะของกราฟรูปที่ 12 และ 13
กราฟรูปที่ 14 และ 15 ได้จากการแทนค่าระยะห่าง
ระหว่างขดตัวน�ำ (d) ลงในสมการ Coefficient of Coupling
(k) ท�ำให้ความเหนี่ยวน�ำร่วม (M) เปลี่ยนแปลง จากนั้น
จึงแทนค่าความเหนี่ยวน�ำร่วมลงในสมการก�ำลังไฟฟ้า
ขาออกและประสิทธิภาพ พบว่าก�ำลังไฟฟ้าขาออกและ
ประสิ ท ธิ ภ าพมี ค ่ า สู ง สุ ด ที่ ค วามถี่ ต ่ า งกั นเนื่ องจากผล
การเปลี่ยนแปลงค่าความเหนี่ยวน�ำร่วมท�ำให้อิมพีแดนซ์
เปลี่ยนท�ำให้ความถี่รีโซแนนซ์เปลี่ยนตาม
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รูปที่ 12 ผลการจ�ำลองก�ำลังไฟฟ้าขาออกในกรณีความถี่
คงถี่และปรับความถี่ตามระยะห่างขดตัวน�ำ

รูปที่ 14 ผลการจ�ำลองก�ำลังไฟฟ้ากับความถีท่ รี่ ะยะห่าง
ระหว่างขดตัวน�ำต่างกัน

รูปที่ 13 ผลการจ�ำลองประสิทธิภาพในกรณีความถี่คงถี่
และปรับความถี่ตามระยะห่างขดตัวน�ำ

รูปที่ 15 ผลการจ�ำลองประสิทธิภาพกับความถี่ที่ระยะ
ห่างระหว่างขดตัวน�ำต่างกัน

3.2 การทดสอบส่งก�ำลังไฟฟ้าไร้สาย

จากการปรั บ ค่ า ความถี่ ด ้ ว ยมื อ หาย่ า นความถี่
ที่ท�ำให้ส่งก�ำลังไฟฟ้าได้สูงสุด โดยใช้สัญญาณสี่เหลี่ยม
จากออสซิลโลสโคป Agilent DOS-X 2002A ผ่านวงจรขับ
ส�ำหรับควบคุมการสวิตซ์ของมอสเฟต การปรับค่าความถี่
ทุกระยะห่างท�ำให้ได้คา่ ก�ำลังไฟฟ้ามีคา่ เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับ
กรณีใช้ค่าความถี่รีโซแนนซ์คงที่ตลอดการทดลองโดยที่
ก�ำลังไฟฟ้าขาออกเพิม่ ขึน้ สูงสุด 20.77% ทีร่ ะยะห่าง 7 cm
แสดงดังรูปที่ 16
ลักษณะของกราฟประสิทธิภาพแสดงดังรูปที่ 17
พบว่ า การปรั บ ค่ า ความถี่ ทุ ก ระยะห่ า งท� ำ ให้ ไ ด้ ค ่ า

ท�ำการทดสอบจ่ายโหลดความต้านทานขนาด 0.54 kΩ
(60 W) ป้อนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงอินพุท 20 V คงที่
ตลอดการทดลอง ใช้ความถีร่ โี ซแนนซ์ 160 kHz ท�ำการวัด
ค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านขาเข้าและ
ขาออกของวงจรส่งก�ำลังไฟฟ้าไร้สายโดยใช้เครื่องมือวัด
ที่มีคุณสมบัติแบบ True RMS เพิ่มระยะห่างระหว่าง
ขดตัวน�ำด้านส่งและด้านรับตั้งแต่ 0–30 cm ได้ลักษณะ
ประสิทธิภาพและก�ำลังไฟฟ้าขาออกของระบบส่งก�ำลัง
ไฟฟ้าไร้สายในกรณีต่างๆ ดังนี้
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รูปที่ 16 ก�ำลังไฟฟ้าขาออกในกรณีความถีค่ งถีแ่ ละปรับ
ความถี่ตามระยะห่างขดตัวน�ำ

รูปที่ 18 ก� ำ ลั ง ไฟฟ้ า กั บ ความถี่ ที่ ร ะยะห่ า งระหว่ า ง
ขดตัวน�ำต่างกัน

รูปที่ 17 ประสิ ท ธิ ภ าพในกรณี ค วามถี่ ค งถี่ แ ละปรั บ
ความถี่ตามระยะห่างขดตัวน�ำ

รูปที่ 19 ประสิ ท ธิ ภ าพกั บ ความถี่ ที่ ร ะยะห่ า งระหว่ า ง
ขดตัวน�ำต่างกัน

ประสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ กรณี ใ ช้ ค ่ า ความถี่
รี โ ซแนนซ์ ค งที่ ต ลอดการทดลองโดยที่ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพิ่มขึ้น 28.38% ที่ระยะห่าง 7 cm เมื่อเทียบกับต�ำแหน่ง
การเกิดก�ำลังไฟฟ้าสูงสุด ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสูงสุด
57.59% ที่ระยะห่าง 4 cm
กราฟรูปที่ 18 และ 19 ได้จากการทดสอบส่งก�ำลัง
ไฟฟ้าไร้สายโดยใช้ค่าความถี่ตั้งแต่ 140 ถึง 200 kHz
พบว่าก�ำลังไฟฟ้าและประสิทธิภาพในแต่ละระยะห่าง
มีคา่ สูงสุดต่างกัน เนือ่ งจากความเหนีย่ วน�ำร่วม อิมพีแดนซ์
และความถี่รีโซแนนซ์เปลี่ยนแปลงตามระยะห่างนั่นเอง

4. อภิปรายผลและสรุป

ลักษณะก�ำลังไฟฟ้าขาออกและประสิทธิภาพของ
วงจรส่งก�ำลังไฟฟ้าไร้สายลดลงอย่างรวดเร็วตามการ
เพิ่มขึ้นของระยะห่างระหว่างขดตัวน�ำด้านส่งและด้านรับ
เนือ่ งมาจากความเหนีย่ วน�ำร่วมเปลีย่ นแปลงตามระยะทาง
เป็นผลให้แต่ละระยะห่างมีค่าความถี่รีโซแนนซ์ต่างกัน
ออกไป การชดเชยผลผลของการเปลี่ยนแปลงของความ
เหนี่ยวน�ำร่วมนี้สามารถท�ำได้โดยการปรับค่าความถี่
รีโซแนนซ์ ในการปรับค่าความถี่มีปรากฏการณ์ที่ต้อง
พิจารณาเรียกว่า Frequency Splitting ท�ำให้ก�ำลังไฟฟ้า
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ขาออกมีค่าสูงสุดสองจุด ในขณะที่ประสิทธิภาพสูงสุด
จุดเดียวในต�ำแหน่งความถีร่ โี ซแนนซ์ จากผลการทดสอบ
การปรับค่าความถี่ตามการเพิ่มขึ้นของระยะห่างระหว่าง
ขดตัวน�ำพบว่าก�ำลังไฟฟ้าขาออกเพิ่มขึ้นสูงสุด 20.77%
ในขณะทีป่ ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ 28.38% ทีร่ ะยะห่างเดียวกัน
7 cm โดยทีป
่ ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ สูงสุด 57.59% ทีร่ ะยะห่าง
4 cm

การเปลี่ยนแปลงค่า Mutual Inductance ขึ้นอยู่กับ
ระยะห่าง ขนาด และการจัดวางตัวน�ำ โดยทีป่ ระสิทธิภาพ
จะมี ค ่ า สู ง สุ ด ที่ ร ะยะห่ า งหนึ่ ง ขึ้ น อยู ่ กั บ การออกแบบ
พารามิเตอร์ เมื่อระยะห่างระหว่างตัวน�ำเปลี่ยนแปลง
ท�ำให้ค่า Mutual Inductance เปลี่ยนท�ำให้ค่าอิมพีแดนซ์
และความถี่ รี โ ซแนนซ์ เ ปลี่ ย นแปลงตาม การปรั บ ค่ า
ความถี่เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงควรปรับเมื่อขดตัวน�ำ
ไม่ได้อยูใ่ นลักษณะตามทีอ่ อกแบบไว้ซงึ่ สามารถเกิดขึน้ ได้
โดยที่ในทางปฏิบัติ การปรับค่าความถี่จะน�ำสัญญาณ
กระแสและแรงดันมาวิเคราะห์เพื่อท�ำการปรับความถี่
สวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักการที่ว่ากระแสจะมี
ค่าสูงสุดในสภาวะรีโซแนนซ์ที่ระยะห่างนั้นๆ ส่วนวิธีการ
ควบคุมสวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นอยู่กับวิธีการที่ใช้
เทคโนโลยี ก ารส่ ง ก� ำ ลั ง ไฟฟ้ า ไร้ ส ายสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้กับงานในหลายลักษณะ เช่น งานทางการ
แพทย์ ใ นการส่ ง ก� ำ ลั ง ไฟฟ้ า ให้ กั บ อุ ป กรณ์ ที่ ฝ ั ง อยู ่
ในร่างกายมนุษย์โดยไม่ตอ้ งผ่าตัดใหม่ การประจุแบตเตอรี่
ให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าลดอันตรายจากการสัมผัสโดยตรง
หรือประยุกต์ใช้ร่วมกับพลังงานทดแทน เช่น แผงเซล
แสงอาทิตย์ในการประจุแบตเตอรี่ไร้สายให้กับรถไฟฟ้า
ลดปัญหาการประจุแบตเตอรี่เมื่อใช้งานรถพร้อมกันเป็น
จ�ำนวนมาก
การส่งก�ำลังไฟฟ้าไร้สายแบบ 2 ขด ในงานวิจัย
ในครั้งนี้เหมาะส�ำหรับพัฒนาใช้กับงานประจุแบตเตอรี่
ให้กบั รถยนต์ไฟฟ้าซึง่ ผูว้ จิ ยั จะได้ทำ� การศึกษา พัฒนา และ
รายงานผลการวิจัยต่อไป อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าความ
สูญเสียจากการ Coupling ระหว่างขดตัวน�ำจากการใช้
ตัวกลางอากาศมีค่ามาก ดูเหมือนว่าจะไม่คุ้มค่าต่อการ

ใช้งาน แต่เมื่อพิจารณาด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการ
ประยุกต์ใช้งานจึงเป็นเทคโนโลยีที่คุ้มค่าต่อการพัฒนา
ประกอบกับในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและก�ำลังไฟฟ้าขาออกซึง่ เป็นหัวข้อการวิจยั
ที่ ไ ด้ รั บ ความสนใจพั ฒ นาอย่ า งแพร่ ห ลาย ดั ง นั้ น ถ้ า
สามารถพั ฒ นาให้ ก ารส่ ง ก� ำ ลั ง ไฟฟ้ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และก�ำลังไฟฟ้าขาออกสูงขึ้นได้จะเป็นเทคโนโลยีที่เป็น
ประโยชน์อย่างมาก
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