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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและสรางเครื่องสงกําลังไฟฟาแบบไรสาย เพื่อหาประสิทธิภาพการสงกําลังไฟฟา

แบบไรสาย และเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสงกําลังไฟฟาระหวางแผนพีซีบี (Printed Circuit Board) กับขดลวด

ทองแดง (Copper Coil) โดยอาศยัหลักการของสนามแมเหล็กไฟฟาและหลักการของวงจรเรโซแนนซเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ไดแก ชุดขดลวดตัวสง (Transmitter) และชุดขดลวดตัวรับ (ReceiverCoil) ในบทความนี้จะนําเสนอการออกแบบขดลวด

ดวยแผนพีซีบีการออกแบบลักษณะ Layers Printed Coil และแบบขดลวดทองแดง ขนาด 2.5 มิลลิเมตรการพันขดลวด
ออกแบบลักษณะUnifilar Coilในการสงกําลังไฟฟาประกอบไปดวยวงจรกําเนิดสัญญาณ (Oscillator) การมอดูเลตความกวาง

พัลส (PWM) โดยใชไอซีเบอร SG3525 ทํางานที่ความถี่ 70KHz เพ่ือขับนําเกตของมอสเฟตกําลัง (MOSFET) และสราง

สนามแมเหล็กใหกับขดลวดตัวสง 

 ผลการวิจัย พบวา เมื่อทําการทดลองโดยใชโหลดคาความตานทาน 47 โอหม ซึ่งชุดขดลวดตัวรับผานแผนพีซีบีมีคา

แรงดันเอาตพุตเทากับ 44.05V และมีคากระแสเทากับ 0.93A และชุดขดลวดตัวรับผานขดลวดทองแดงมีคาแรงดันเอาตพุต

เทากับ 53.20V และมีคากระแสเทากับ 1.36A สรุปผลไดวาขดลวดทองแดงมีประสิทธิภาพการใชงานสูงกวาแบบแผนพีซีบี 

และนําขดลวดทองแดงไปประยุกตใชงานกับหลอดแอลอีดี(LED) มีคาแรงดัน 12V, 9W จํานวน 2 หลอด พบวาหลอดแอลอีดี

แสดงผลสถานะติดสวางอยูในชวงระยะตั้งแต 0-30 เซนติเมตร 

คําสําคัญ:สงกําลังไฟฟาแบบไรสาย, แผนพีซีบี, ขดลวดทอแดง, การปรับความถี่, การพันดวยขดลวดเสนเดียว 

Abstract 

 The objective of this research were, to design and construction of wireless power transfer (WPT), to 

efficiency of the WPT, and to comparison efficiency between printed circuit board (PCB) and copper coil, 

by using a basic of electromagnet field and resonance circuit.Instruments used in the research was a 

transmitter and receiver coil. This the research proposed the design of coil plat PCB characteristics 

designlayered printed coil and using the 2.5 mm copper coil characteristics design unifilarcoil.Inside the 

WPT are consists a oscillator (OSC) that are pulse width modulation (PWM) was used IC SG3525and was 
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working at 70kHz, to gate driving of power mosfet and the electromagnetic field was constructed to 

transmitter coil. 

 The results of research found that the tested with a load of 47 ohm,which the receiver PCB coil set, 

has output voltage was 44.05V and the currents of 0.93A. The copper coil set, has output voltage was 

53.20V and the currents of 1.36A. Conclusion that, the efficiency of copper coil set which higher than the  

 

PCB set. The results of applications copper coil 

set, with light emitting diode (LED) to voltage 

12Vdc, 9W there were 2 sets. Found that the 

indicator light on the period from 0-30 cm 

Keywords: Wireless Power Transfer, Printed Circuit 

Board, Copper Coil, frequency, Unifilar Coil 

1. บทนาํ 

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปจจุบันมีการพัฒนาไป

อยางรวดเร็ว และในปจจุบันพลังงานไฟฟามีสวนสําคัญใน

การนําไปใชประโยชนกันท่ัวทุกมุมโลก เนื่องจากสามารถ

แปลงเปนพลังงานรูปแบบอื่นไดงาย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

อีกทั้งสามารถสงผานพลังงานไปยังสถานที่หางไกลได จาก

แหลงผลิตพลังงานไฟฟาโดยผานระบบสายสงไฟฟาแรงสูง 

หรือลักษณะพลังงานทดแทน อยางไรก็ตามระบบไฟฟา

ภายในบานตองอาศัยสายสงไฟฟาในการเชื่อมตอใชงานกับ

อุปกรณ เค ร่ือ งใช ไฟฟ า  เชน หลอดไฟฟา  โทรทัศน

คอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ วิทยุเปนตน และประเทศไทย

ในสภาวะปจจุบันยังพบปญหาเกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัยอัน

เนื่องมาจากไฟฟาลัดวงจรตามอาคาร บานเรือนที่พักอาศัย 

ผูวิจัยจึงไดศกึษาขอมูลเพ่ือนํามาประยุกตใชงานในการแกไข

ปญหาดังกลาว จากการศึกษาการสงกําลังไฟฟาแบบไรสาย 

พบวามีการทดลองเทคโนโลยีการสงกําลังไฟฟาไรสายคร้ัง

แรกโดยการใชขดตัวนําพันบนแกนอากาศตออนุกรมกับคา

ปาซิเตอร ใชเปนขดสงและรับกําลังงานเพื่อทําใหเกิด

สภาวะเรโซแนนซ ผลงานทดลองของนิโคลา เทสลาร ในป 

ค.ศ. 1880[1], [2]และปจจุบันมีผูคิดคนการสงกําลังไฟฟา

แบบไรสายอยางแพรหลาย ในการนําไปใชงานชารจพลังงาน

ใหกับโทรศัพทมือถือการชารจพลังงานใหกับแบตเตอร่ี

รถยนต และการใหพลังงานกับหลอดไฟแบบไรสาย ซึ่งสวน

ใหญนิยมนําแผนพีซีบีนํามาประดิษฐใชงานตั้งแตขนาดเล็ก

ไปจนถึงขนาดใหญ[3] 

 จากขอมูลและทฤษฎีขางตนท่ีกลาวมา ผูวิจัยมีแนวคิด

ที่จะออกแบบและสรางเครื่องสงกําลังไฟฟาแบบไรสาย เพ่ือ

หาประสิทธิภาพการสงกําลังไฟฟาแบบไรสายระหวางแผน

พีซีบี(Printed Circuit Board)กับขดลวดทองแดง(Copper 

Coil)เพื่อเปนเคร่ืองตนแบบสําหรับการสงกําลังไฟฟาแบบไร

สายสามารถนําไปตอยอดเพื่อผลิตอุปกรณไฟฟาแบบไรสาย

ไดในอนาคตก็ยอมสามารถประยุกตใชงานไดหลากหลายใน

ทางดานเครื่องใชอุปกรณไฟฟาและเพื่อใชเปนสื่อการเรียน

การสอนทางดานอิเล็กทรอนิกสและทางดานไฟฟา ซึ่งชุด

เครื่องสงกําลังไฟฟาที่สรางขึ้นสามารถนําไปทดลองการใช

งานกับอุปกรณตางๆ ทางไฟฟา เชน หลอดไฟ การชารจ

แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ หรือการชารจแบตเตอร่ีรถยนต

เปนตน และเพ่ือใหไดผลการทดลองมีประสิทธิภาพในการ

นําไปใชงานมากยิ่งขึ้น ผูวิ จัยไดนําเอาอุปกรณทางดาน

อิเล็กทรอนิกสมาใชงานในการสรางชุดทดลองการสง

กํ าลั ง ไฟฟ าผ านอากาศ ท้ังนี้ โ ดยอาศัยหลักการของ

สนามแมเหล็กไฟฟาและหลักการของวงจรเรโซแนนซ 

เครื่องสงกําลังไฟฟาแบบไรสายประกอบไปดวยชุดขดลวด

ตัวสงและชุดขดลวดตัวรับซึ่งผูวิจัยไดนําหลักการของวงจร

ขับเพาเวอรมอสเฟตกําลัง วงจรสรางพัลสวิธมอดูเลชั่นโดย

ใชไอซีเบอรSG3525 เปนตน เพ่ือนํามาใชในการสรางชุดการ

สงกําลังไฟฟาแบบไรสายที่ใชในการทดลองครั้งนี้ 

2. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

 2.1 เพ่ือออกแบบและสรางเคร่ืองสงกําลังไฟฟาแบบไร

สาย 

 2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพการสงกําลังไฟฟาแบบไรสาย 

 2.3 เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสงกําลังไฟฟา

ระหวางแผนพีซีบีกับขดลวดทองแดง 
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการดําเนินงาน 

 จากภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการออกแบบและสราง

การสงกําลังไฟฟาไรสายจะประกอบไปดวย วงจรภาค

แหลงจายไฟกระแสสลับ220V เพื่อเปลี่ยนแรงดันไฟฟา

กระแสสลับใหเปนแรงดันไฟฟากระแสตรง 310 V ใชเปน

ไฟเล้ียงภาคกําลัง ภาควงจรกําเนิดสัญญาณ (Oscillator) 

ในการสรางสัญญาณขับนําขาเกตของมอสเฟตในวงจรคอน

เวอร เตอร  ในรูปแบบการมอ ดู เลตความกว างพัลส 

(PWM)เพื่อ ใหไดความเสถียรภาพมากที่ สุดโดยใช  IC 

SG3525 เปนตัวสรางความถี่ไปยังขดลวดตัวนําดานสง

(Transmitter) เมื่อมีกระแสไฟฟาความถี่สงูไหลผานขดลวด

ตัวนําดานสงทําใหเกิดสนามแมเหล็กสงผานไปยังดานรับ

(Receiver) เกิดแรงเคล่ือนไฟฟาเหนี่ยวนํา สามารถจาย

กําลังไฟฟาใหกับโหลดได [2] 

4. ทฤษฎีที่เก่ียวของ 

 ผูวิจัยทําการศึกษาทฤษฎีที่ใชในงานวิจัยในหัวขอตางๆ 

ในการออกแบบและสรางเคร่ืองสงกําลังไฟฟาแบบไรสาย 

โดยมีรายละเอียดดังนี ้

4.1 การออกแบบวงจรเรก็ติไฟเออร (Rectifier) 

 การออกแบบวงจรภาคแหลงจายแรงดันของระบบ

ประกอบดวย[4] วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ(Full Wave 

Bridge Rectifier) และวงจรกรองแรงดัน(Capacitor Filter 

Circuit) โดยจะรับแรงดันไฟกระแสสลับ220V, 50 Hz, 1 

Phase เพ่ือเปล่ียนแรงดันไฟฟากระแสสลับให เปน

แรงดนัไฟฟากระแสตรง 310V ใชเปนไฟเลี้ยงภาคกําลังและ

แรงดนัไฟฟา 15Vใชเปนไฟเลี้ยงภาควงจรควบคุมโดยใชไอซี

เบอร7815 เพื่อรักษาระดับแรงดันใหคงที่แรงดัน 15V ใน

การออกแบบวงจรภาคกําลังสามารถหาไดจากสมการและ

แสดงภาพของวงจรดังตอไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงวงจรแหลงจายไฟภาคกําลงั 

2DC S DV V V    (1) 
โดย   

 SV =แรงดนัที่ใชงาน มีหนวยเปน โวลต 

 DV =แรงดนัตกครอมไดโอด มหีนวยเปน โวลต 

จะไดวา 
 ( 2         220) 2 0.7 DCV       

 310V  

4.2วงจรกําเนิดสัญญาณมอดูเลตความกวางพัลสและขับ

นําเกต 

 วงจรกําเนิดสัญญาณควบคุมในสวนนี้จะทําหนาทีส่ราง

สัญญาณไปขับนําขาเกตของมอสเฟตทั้ง 4 ชุดในวงจรคอน

เวอรเตอรซ่ึงจะตองควบคุมการทางานของอุปกรณตางๆ 

รวมถึงชวงจังหวะเวลาการทํางานของเพาเวอรมอสเฟต

เพ่ือใหไดรูปคลื่นของแรงดันทางดานเอาตพุตที่ตองการและ

การสง กําลัง ไฟฟาประกอบดวยวงจรกําเนิดสัญญาณ 

(Oscillator) การมอดูเลตความกวางพัลส (PWM) โดยใช

ไอซีเบอร SG3525รูปแบบวงจรฟูลบริดจคอนเวอรเตอรรูป

คล่ืนพัลลท่ีสรางออกมาจะตองมีความตางเฟสกัน[4] และ

สามารถปรับแตงความกวางของพัลลได เพื่อใหไดความถี่ท่ี

ต อ งการ ที่ เ หมาะสํ าห รับใ นการใช ขั บนํ า เกตของ

มอสเฟสกําลังที่จะนํามาใชงาน เพื่อใหไดความเสถียรภาพ

มากที่สุด[5]ดังแสดงในภาพที ่3 
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ภาพท่ี3วงจรกําเนิดสัญญาณมอดูเลตความกวางพัลส 

 จากภาพที่ 3 โครงสรางไอซีสําเร็จรูปเบอร SG3525มี

หลักการทํางานเกี่ยวกับการปรับแตงความถี่ดวยขาที่ 5CT 

กับขาที่ 6RT ทําหนาที่สรางความถี่หลัก และขาที่ 11 กับขา

ที่ 14 เปนสัญญาณออกไปใชงาน โดยความถี่มากหรือนอย

ขึ้นอยูกับคา RT และ CT และสวนขาที่7 RD จะเปนการ

ปรับคา Dead time จะเปนระยะเวลาที่ใชในการวัด

สัญญาณ (pulse) หรือจนกระทั่งสัญญาณใหมเกิดขึ้นและ

คํานวณหาคาความถี่ไดจากสมการดังตอไปนี้[2] 
   

 
1

  
CT 0.7RT 3RDoscf 



  (2) 

4.3การขับนําเกตมอสเฟตกําลัง (MOSFET & IGBT 

Gate Drivers) 

 มอสเฟตกําลังจะทํางานไดก็ตอเมื่อมีการกระตุน

(trigger) ที่ขา G หรือเกตซึ่งสัญญาณไดจากตัวกําเนิด

ความถี่สัญญาณพัลลที่ ไดจากขา 11และขา 14 ของ 

SG3525แตสัญญาณที่ไดมีกําลังไมพอที่จะขับนําเกตของ

มอสเฟสกําลังได จึงมีการสรางวงจรคอมพลิ เมนตารี 

(Complimentary)โดยใชทรานซิสเตอรชนิด NPN และ 

PNPตอเขากับวงจรโวลตเตจฟอลโลเวอรทีม่ีคุณสมบัติและค

าพารามิ เตอร ที่ เหมือนกันซึ่งเรียกวาคอมพลิเมนตารี

อิมิตเตอรฟอลโลเวอร[6]ดังแสดงในภาพที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 (ก)       (ข) 

ภาพท่ี 4แสดงการออกแบบวงจรขับนําเกตมอสเฟตกําลังก) 

วงจรคอมพลิเมนตารีและ ข) วงจรขับนําเกต 

4.4ฟูลบริดจคอนเวอรเตอร (Full-Bridge converter) 

วงจรพ้ืนฐานของฟูลบริดจคอนเวอรเตอร[7] โดยมี

เพาเวอรทรานซิสเตอรทั้ง 4 ตัวจะทํางานโดยนํากระแสและ

หยุดนํากระแสสลับกันเปนคูๆ ในแตละคร่ึงคาบเวลา Q1 

และ Q4 จะนํากระแสพรอมกันในครึ่งคาบเวลา และเมื่อ

หยุดนํากระแส Q2 และ Q3 จะนํากระแสพรอมกันในครึ่ง

คาบเวลาที่เหลือสลับกัน 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี5แสดงวงจรพ้ืนฐานของฟูลบริดจคอนเวอรเตอร 

4.5 การออกแบบขดลวดตัวสง (Transmitter) และ

ขดลวดตัวรับ (Receiver Coil) 

 ขดลวดตัวสงจะสรางเสนแรงแมเหล็กไฟฟาขึ้นมาเพ่ือ

สงพลังงานไฟฟาไปยังขดลวดตัวรับและขดลวดตัวรับจะ

ไดรับเสนแรงแมเหล็กไฟฟาจํานวนมากจากขดลวดตัวสง 

[8], [2] และจะทําหนาที่เปลี่ยนเสนแรงแมเหล็กไฟฟาไป

เปนพลังงานไฟฟา [9] และสามารถหาคาความเหนี่ยวนําได

จากสมการ 

2( )

8 11

NR
L H

R W



 (3) 
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เมื่อ  Lคือความเหนี่ยวนํา (มีหนวยเปนไมโครเฮนร่ี) 

  
R คือรัศมขีองขดลวด (มีหนวยเปนนิ้ว) 

 
N คือ จํานวนรอบของขดลวด 

 
W คือความกวางของขดลวด(มีหนวยเปนน้ิว) 

5. วิธดีําเนินการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนวิจัยเชิงทดลอง ผูวิจัยไดดําเนินการ

วิจัยตามขั้นตอนในการออกแบบและสราง เค ร่ืองส ง

กํา ลังไฟฟาแบบไรสายจากการรวบรวมของทฤษฎี ท่ี

เก่ียวของดังตอไปนี ้

5.1 การออกแบบขดลวดตัวสง (Transmitter) และ

ขดลวดตัวรับ(Receiver Coil) 

 การออกแบบดวยแผนพีซีบี (Printed Circuit Board)

ดังแสดงในภาพที่ 6 (ก) และการออกแบบขดลวดดวยสาย

ทองแดงในลักษณะUnifilarCoil ดังแสดงในภาพที ่6 (ข) 

 

 

 

 (ก)   (ข) 

ภาพที่ 6 แสดงการออกแบบขดลวดก) แบบ Layers 

Printed Coilและ ข) แบบ UnifilarCoil 

5.2การออกแบบวงจรของเครื่องสงกําลังไฟฟาแบบไรสาย 

 การออกแบบวงจรจะประกอบไปดวยวงจรไลน

ฟลเตอร วงจรเร็กจะติไฟเออรวงจรออสซิลเลเตอรและวงจร

ขับนําเกตมอสเฟตกําลัง ดังแสดงในภาพที ่7 

 

 

 

 

 

 

(ก)       (ข) 

ภาพที่ 7 การออกแบบวงจรเคร่ืองสงกําลังไฟฟาแบบไรสาย 

ก) การออกแบบลายวงจร และ ข) การวางอุปกรณวงจร 

5.3 การออกแบบวงจรตัวรับ (Receiver) 

 การออกแบบวงจรจะประกอบไปดวยวงจรเร็กติไฟ

เออรและจุดเชื่อมตอการประยุกตใชงาน ดังแสดงในภาพท่ี 

8 

 

 

 

 

 

(ก)       (ข) 

ภาพที่ 8การออกแบบวงจรดานขดลวดตัวรับ ก) การ

ออกแบบลายวงจร และข) การวางอุปกรณ 

6. ผลการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งผลจากการ

ออกแบบและสรางเคร่ืองสงกําลังไฟฟาแบบไรสายโดยผูวิจัย

ไดนําเสนอผลจากการวิจัย ดังตอไปนี้ 

6.1  ผลการออกแบบและสรางเคร่ืองสงกาํลังไฟฟาแบบ

ไรสาย 

 ในการออกแบบและสรางคร้ังนี้จะคํานึงถึงขีดจํากัดใน

การใชงานของอุปกรณตางๆโดยผูวิจัยจะสรางตามที่ได

ออกแบบไวทกุประการดังแสดงในภาพที9่ 

 

 

 

 

Rectifier Circuits 
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  (ก)    (ข)    (ค) 

ภาพท่ี 9แสดงการตออุปกรณของวงจร ก) ขดลวดตัวสง (Transmitter)ข) ขดลวดตัวรับ (Receiver Coil)และ ค) Layers 

Printed Coil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10แสดงชุดทดลองการสงกาํลังไฟฟาแบบไรสาย

6.2  ผลการหาประสิทธิภาพเครื่องสงกําลังไฟฟาแบบไร

สาย 

 ผู วิ จัยไดดํา เนินการทดลองประสิทธิภาพการสง

กําลังไฟฟาแบบไรสายในการเก็บขอมลูการทดลองในคร้ังนี้ 

โดยใชโหลดคาความตานทาน 47โอหม และความถี่ใชงาน 

70KHz ซ่ึงไดทําการทดลองการสงกําลังไฟฟาแบบไรสาย

แบบแผนพีซีบีและแบบขดลวดทองแดงดังแสดงในตารางท่ี 

1ผลการทดลองแรงดันเอาตพุตและดังแสดงในตารางที่ 2ผล

การทดลองกระแสเอาตพุต 

 

ตารางที ่1 แสดงผลการเปรียบเทียบแรงดันเอาตพุตระหวางแบบแผนพีซีบีกับแบบขดลวดทองแดง 

Distance shifted the axis 

(cm) 

PCB Copper Coil 
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 จากตารางที่ 1 พบวาคาปริมาณทางไฟฟาจะแปรผัน

ตามระยะหางระหวางขดลวดตัวสงกับขดลวดตัวรับ ซึ่งได

ทดลองระยะหางต้ังแต 2 เซนติเมตร เปนตนไปจากการ

ทดลองหาประสิทธิภาพการสงกําลังไฟฟาแบบไรสายจะมี

การถายเทพลังงานไดดีมีประสิทธิภาพในชวงระยะใกล และ

ประสิทธิภาพจะลดลงไปตามลําดับจนกวาจะส้ินสุดการ

ถ า ย เ ท พ ลั ง ง า น จ ะ ดั ง แ ส ด ง ใ น ก ร า ฟ ภ า พ ที่ 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11แสดงกราฟผลการเปรียบเทียบแรงดันเอาตพุตระหวางการสงกําลังไฟฟาแบบไรสายแบบแผนพีซีบีกับแบบขดลวด

ทองแดง 

Input Voltage Output 

Voltage 

Input 

Voltage 

Output 

Voltage 

2 72.40V 44.05V 72.40V 53.20V 

5 70V 31.24V 70V 36.40V 

10 69.40V 9.38V 69.40V 19.60V 

15 70.40V 5.07V 70.40V 10V 

20 69.20V 3.02V 69.20V 6V 

25 69.80V 1.94V 69.80V 4.80V 

30 69.40V 0.35V 69.40V 3.60V 

35 70.40V 0V 70.40V 2.80V 
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ตารางที ่2 แสดงผล

การเปรียบเทียบ

กระแสเอาตพุต

ระหวางแบบแผนพีซี

บีกับแบบขดลวด

ทองแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12แสดงกราฟผลการเปรียบเทียบกระแสเอาตพุตระหวางการสงกําลังไฟฟาแบบไรสายแบบแผนพีซีบีกับแบบขดลวด

ทองแดง 

Distance shifted the axis 

(cm) 

PCB Copper Coil 

Input 

Current 

Output  

Current 

Input 

Current 

Output 

Current 

2 3.75A 0.93A 3.75A 1.36A 

5 3.11A 0.59A 3.11A 0.67A 

10 2.86A 0.18A 2.86A 0.31A 

15 2.91A 0.12A 2.91A 0.18A 

20 2.78A 0.09A 2.78A 0.12A 

25 2.79A 0.04A 2.79A 0.09A 

30 2.78A 0A 2.78A 0.08A 

35 2.78A 0A 2.78A 0.07A 
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6.3 ผลการวัดสัญญาณพัลสขับนําเกต 

 จากภาพที่ 13ไดทําการทดลองวัดสัญญาณพัลสขับนํา

เกตขณะทํางานจะเห็นไดวาเมื่อเกิดการนํากระแสของมอส

เฟตทั้ง4 ตัวจะมีสัญญาณทริกมอสเฟตมีสไปร 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13 สัญญาณพัลสขับนําเกตขณะทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14สัญญาณพลัสกําลังสูงของวงจรฟลบูริดจคอนเวอร

เตอร 

 จากภาพที่ 14แสดงสัญญาณพัลสกําลังสูงของเพาเวอร

มอสเฟตทั้ง 4 ตัวจะสลับการทํางานซึ่งQ1 และ Q4 จะ

นํากระแสพรอมกันในสัญญาณชวงคร่ึงคาบแรก สวนในคร่ึง

คาบหลัง Q2 และ Q3 นํากระแสแทน สวน Q1 และ Q4 

หยุดนํากระแส และทําใหแรงดันเอาตพุตของคอนเวอรเตอร

ที่ขดลวดภาคสงอยูในรูปสัญญาณส่ีเหล่ียม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 15สัญญาณของโหลด 47 โอหมที่ผานวงจรเรียง

กระแสเอาตพุต 

 จากภาพที่ 15แสดงรูปสัญญาณของวงจรภาครับซ่ึงอยู

ในรูปแบบไฟฟากระแสตรงอยางสม่ําเสมอ(Steady) ของ

คาแรงดัน คากระแส และคากําลังไฟฟาตกครอมโหลดความ

ตานทาน 47 โอหม 

7. สรุปและอภิปรายผล 

 งานวิจัยนี้ไดศึกษาการออกแบบและสรางเคร่ืองสง
กํา ลั ง ไฟฟาแบบไรส าย เ พ่ือหาประสิทธิภาพการส ง
กําลังไฟฟาแบบไรสายและเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ระหวางแผนพีซีบ(ีPrinted Circuit Board) กับขดลวด
ทองแดง (CopperCoil)โดยอา ศัยหลักการของ

สนามแมเหล็กไฟฟาและหลักการของวงจรเรโซแนนซใน

รูปแบบของพลังงานไฟฟาเปลี่ยนเปนพลังงานแมเหล็กเพ่ือ

ทําหนาที่สงไปยังขดลวดตัวรับ และเปล่ียนจากพลังงาน

แมเหลก็เปนพลังงานไฟฟา โดยมีการออกแบบขดลวดตัวสง

(Transmitter)และขดลวดตัวรับ(Receiver Coil)ซ่ึงแบบที่ 

1 ใชแผนพีซีบีในการออกแบบลักษณะ Layers Printed 
Coil และแบบที่ 2 ใชขดลวดทองแดง ขนาด 2.5 มิลลิเมตร
พันขดลวดในลักษณะUnifilar Coilและในสวนการสง
กําลังไฟฟาแบบไรสาย มีการออกแบบวงจรการสรางความถี่ 
(Oscillator) สัญญาณพัลส (PWM) เพื่อสั่งสวิตซชิ่งทํางาน
โดยใชไอซีเบอร SG3525 ที่ความถี่ใชงาน 70 KHz เพื่อขับ
นําเกตของมอสเฟตกําลัง (MOSFET) ของวงจรฟูลบริดจ

คอนเวอรเตอร(Full-Bridge converter) เพื่อทําการขยาย

สัญญาณพัลลใหมีคาแรงดันสูงขึ้น และสรางสนามแมเหล็ก

ใหกับขดลวดตัวสงจากผลการวิจัยพบวาเมื่อทําการทดลอง

โดยใชโหลดคาความตานทาน 47 โอหม ชุดขดลวดตัวรับ

ผานแผนพีซีบีดานเอาตพุตมีคาแรงดันเทากับ 44.05Vและมี

คากระแสเทากับ 0.93Aและชุดขดลวดตัวรับผานขด

ลวดทองแดงดานเอาตพุตมีคาแรงดันเทากับ 53.20V และมี

คากระแสเทากับ 1.36Aสรุปผลไดวาขดลวดทองแดงมี
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ประสิทธิภาพในการใชงานสูงกวาแบบแผนพีซีบี และนํา

ขดลวดทองแดงไปประยุกตใชงานกับหลอด LED คาแรงดัน 

12V, 9W จํานวน 2 หลอด พบวาหลอดแอลอีดีแสดง

สถานะติดสวางอยูในชวงระยะตั้งแต 0-30 เซนติเมตรและ

เคร่ืองสงกําลังไฟฟาแบบไรสายที่ผูวิจัยออกแบบและสราง
ขึ้นสามารถนําไปประยุกตใชงานไดหลากหลายเชนการชารจ
แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือการชารจแบตเตอร่ีสําหรับรถยนต

ไฟฟาประยุกตใชงานกับอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟารถจักรยาน
ไฟฟาเปนตนและในอนาคตก็ยอมสามารถประยุกตใชงานได
หลากหลายและเปนที่นิยมในการนําไปใชงานซึ่งสอดคลอง

กับผลงานของ[8] ผลงานการสงกําลังไฟฟาผานอากาศ

สําหรับรถยนตไฟฟาโดยใชหลักการเหนี่ยวนําพื้นฐานของฟา

ราเดยและหลักการของวงจรเรโซแนนซตนแบบที่พัฒนานี้จะ

เปลี่ยนรูปแบบของพลังงานจากพลังงานไฟฟาเปนพลังงาน

แมเหล็กและสงไปยังตัวรับพลังงานซึ่งจะเปลี่ยนพลังงาน

แม เหล็กกลับมาเปนพลังงานไฟฟ าอีกครั้ งเ พ่ือชาร จ

แบตเตอรี่เน่ืองจากการสงกําลังไฟฟาผานอากาศน้ันไดถูกนา

มาใชกับตัวตนแบบขอดีที่เกิดขึ้นคือสามารถใชงานไดงาย

และสะดวกขึ้นนอกจากนี้ความปลอดภัยและขีดจํากัดในการ

แพรกระจายสัญญาณรบกวนก็ไดถูกพิจารณาไวในการ

ออกแบบดวยและผลงานวิจัยสอดคลองกับสุทธิวุฒิ แกววัน

นาและคณะ[10] ชุดเครื่องชารจแบตเตอร่ีแบบไรสายโดย

โครงสรางของอุปกรณแบงออกเปน 3 สวนดวยกันคือ 1) 

DC Power Supply 2) Transmitter และ 3) Receiver 

DC Power Supply ออกแบบใหทํางานกับไฟฟา 220 

Vrms, 50 Hz แปลงเปนไฟฟากระแสตรงแรงดัน 12 Vdc

สวนวงจรภาคสง(Transmitter) สรางสนามแมเหล็กไฟฟา

ความถี่ 2 MHz วงจรภาครับ (Receiver) เพื่อรับ

สนามแมเหล็กไฟฟาที่สรางจากวงจรภาคสงแลวแปลงเปน

ไฟฟากระแสตรงแรงดัน 5 V กระแส 450 mA เพื่อชารจ

โทรศัพทแบตเตอร่ีโทรศัพทมือถือ ซึ่งผลงานวิจัยของ สุทธิ

วุฒิ แกววันนาและคณะสรุปไดวาวงจรที่สรางขึ้นนั้นสามารถ

ชารจแบตเตอรี่โทรศัพทแบบไรสายไดโดยมีประสิทธิภาพ 

4.12 เปอรเซน็ต 
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