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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำของโครงงำน
เนื่ องจากในปั จ จุ บัน นี้ มี ก ารขยายตัว อย่า งรวดเร็ ว ของประชากรในโลก ซึ่ งมีค วามต้องการใช้
พลังงานเป็ นจานวนมากการใช้ชีวิตประจาวัน พลังงานไฟฟ้ าถือว่า เป็ นพลังงานหลักที่ มนุ ษย์ได้มี
การน ามาประกอบกิจ กรรม ชี วิ ต ประจ าวัน และใช้ ใ นอุ ต สาหกรรม อี ก ทั้ งยัง สร้ า งความ
เจริ ญก ้าวหน้า แก่ระบบเศรษฐกิจ ของประเทศชาติ ในปั จ จุ บันนี้ ได้ค านึ งถึงพลังงานทดแทนที่ จ ะ
ผลิต ไฟฟ้ าในหลายรู ปแบบไม่ว่า จะเป็ นพลังงานไฟฟ้ าจากเขื่ อน พลังงานไฟฟ้ าจากถ่า นหิ นและ
พลังงานที่มีอย่างมหาศาลคือพลังงานจากดวงอาทิ ต ย์น้ ี เอง แต่ ในปั จ จุ บันมีการนาเอาพลังงานจาก
แสงอาทิ ต ย์ม าใช้ประโยชน์ น้อ ยมากในการผลิต กระแสไฟฟ้ า และส่ ว นที่ ไ ด้นามาใช้ ยังไม่ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบ่ง 2 ประเภท ดังรู ป

ภาพที่ 1.1ประเภทของเซลล์แสงอาทิตย์

1.2 วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
พลังงานแสงอาทิตย์ เป็ นพลังงานของแสงและพลังงานของความร้อนที่ แ ผ่รังสี มาจากดวง
อาทิ ต ย์ ในปั จ จุ บัน เป็ นแหล่ ง พลัง งานที่ ถู ก น าไปใช้เ ป็ นพลังงานทดแทนเป็ นจ านวนมาก [2]
พลังงานแสงอาทิ ต ย์เป็ นแหล่งพลังงานที่ ใช้กนั อย่า งแพร่ ห ลาย เป็ นพลังงานที่ มีการลงทุ นต่ า กว่า
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พลังงานอื่น อีกทั้งยังมีอยูอ่ ย่างไม่จาก ัด สะอาดและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม[1] โครงงานนี้ เป็ นการ
เปลี่ยนแปลงกาลังไฟฟ้ าที่ผลิตได้ตามสภาวะแวดล้อมให้ได้กาลังไฟฟ้ าสู งสุ ด จากเซลล์แ สงอาทิ ตย์
โดยการปรับตาแหน่งกาลังไฟฟ้ าสูงสุ ด ( Maximum Power Point Tracking: MPPT) ของเซลล์
แสงอาทิตย์ โดยใช้ Microcontroller มาควบคุมด้วยขั้นตอนวิธีข อง MPPT ที่ จะทาให้ได้ค่ า
ตาแหน่งกาลังไฟฟ้ าทาให้มีการปรับเปลี่ยนค่าแรงดันไฟฟ้ าและกระแสไฟฟ้ าขาออกสู งโดยย้า ยจุ ด
ควบคุมไปยังแรงดันไฟฟ้ าและกระแสไฟฟ้ าขาออกของเซลล์แ สงอาทิ ต ย์น้ นั ให้กาลังไฟฟ้ าที่ ผลิต
ขึ้นได้ส่งออกไปมากที่สุดในสภาวะหนึ่งๆ[4]

1.3วัตถุประสงค์
1.เพื่อนาพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ
2.เพื่อสร้างอุปกรณ์เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ าจากแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานไฟฟ้ าเพื่อส่งออก
3.เพื่อสร้างระบบ MPPT มาใช้ก ับเซลล์แสงอาทิตย์

1.4ขอบเขตของโครงกำร
1. ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ขนาด300 วัตต์
2. ทดสอบการใช้งานทั้งในห้องปฏิบตั ิการและสถานที่ ใช้งานจริ ง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มี
ประโยชน์ก ับการปรับปรุ งตัวเครื่ องให้ได้คุณสมบัติตามต้องการ
3. ออกแบบระบบการการทางานของ MPPT เพื่อเปรี ยบเทียบจุดกาเนิดกาลังไฟฟ้ าสูงสุด
ของ เซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้วงจร Boost Convertor.
4. แปลงไฟฟ้ ากระแสตรงเป็ นไฟฟ้ ากระแสตรงโดยใช้ DC – DC Converter
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1.5แผนผังกำรออกแบบ
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Converter
DC

DC
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ภาพที่ 1.2 แผนผังการทางานของเซลล์แสงอาทิตย์

1.6ประโยชน์ ของโครงงำน
1.เรี ยนรู ้การทางานของเซลล์แสงอาทิตย์
2.เพื่อให้เซลล์แสงอาทิตย์ทางานที่แรงดันไฟฟ้ าเข้าใกล้จุดผลิตกาลังไฟฟ้ าสูงสุด
3.สามารถนาไปดัดแปลงใช้งานก ับแหล่งพลังงานได้หลากหลายมากขึ้น
4.เป็ นการนาพลังงานจากแหล่งธรรมชาติมาใช้อย่างคุม้ ค่าและไม่มีวนั หมดไปจากโลกนี้
5.ทาให้สามารถทราบข้อดีและข้อเสียของระบบโซล่าเซลล์ได้
6.ไม่ต ้องใช้เชื้ อเพลิงอื่นใดนอกจากแสงอาทิ ต ย์ รวมถึงไม่มีการเผาไหม้ จึ งไม่กอ่ ให้เกิด
มลภาวะด้านอากาศและน้ า
7.ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางไฟฟ้ าของเซลล์แสงอาทิตย์ โดยใช้ I-V curve
8.ระบบ MPPT สามารถนาไปประยุกต์ใช้ก ับแหล่งพลังงานทดแทนอื่นๆได้ เช่ นกงั หันน้ า
ขนาดเล็กและก ังหันลม ฯลฯ
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บทที2่
ทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
2.1ทฤษฎีของเซลล์แสงอำทิตย์ [1]
2.1.1 คุณสมบัตขิ องเซลล์ แสงอำทิตย์
เซลล์แ สงอาทิ ต ย์ (Solar Cell) เป็ นสิ่ งประดิ ษ ฐ์ ทางอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ที่ ส ร้า งขึ้ นเพื่ อเป็ น
อุปกรณ์ สาหรับ เปลี่ ยนพลังงานแสงอาทิ ต ย์ให้ เป็ นพลังงานไฟฟ้ า โดยการนาสารกึ่งตัว นา เช่ น
ซิลิกอน ซึ่งมีราคาถูกที่สุดและมีมากที่สุดบนพื้นโลกมาผ่ า นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อผลิต
ให้เ ป็ นแผ่ นบางบริ สุ ทธิ์ และทันที ที่แ สงตกกระทบบนแผ่ นเซลล์ รั งสี ข องแสงที่ มี อ นุ ภ าคของ
พลังงานประกอบที่เรี ยกว่า โฟตอน (Proton) จะถ่ายเทพลังงานให้กบั อิเล็กตรอน (Electron) ในสาร
กึง่ ตัวนา จนมีพลังงานมากพอที่จ ะกระโดดออกมาจากแรงดึ งดู ด ของอะตอม (atom) และเคลื่อนที่
ได้อย่า งอิ ส ระ ดัง นั้น เมื่อ อิเ ล็กตรอนเคลื่ อนที่ ค รบวงจรจะท าให้ เ กิด ไฟฟ้ ากระแสตรงขึ้ น เมื่ อ
พิจารณาลักษณะการผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์พบว่ า เซลล์แ สงอาทิ ตย์จะมีประสิ ทธิ ภาพการ
ผลิตไฟฟ้ าสูงที่สุดในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งสอดคล้องและเหมาะสมในการนาเซลล์แ สงอาทิ ตย์มาใช้
ผลิตไฟฟ้ า เพื่อแก ้ไขปั ญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้ าในช่วงเวลากลางวัน
1. ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ขณะใช้งาน จึงไม่มีมลภาวะทางเสียง
2. ไม่กอ่ ให้เกิดมลภาวะเป็ นพิษจากขบวนการผลิต
3. มีการบารุ งรักษาน้อยมาก และใช้งานแบบอัตโนมัติได้ง่าย
4. สามารถผลิตเป็ นแผงขนาดต่าง ๆ ได้ง่าย ทาให้สามารถผลิตได้ปริ มาณมาก
5. เป็ นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มาฟรี และไม่มีสิ้นสุด
6. ผลิตไฟฟ้ าได้ทุกมุมโลกแม้บนเกาะเล็ก ๆ กลางทะเล บนยอดเขาสูง และในอวกาศ
เซลล์แสงอาทิตย์ถูกสร้างขึ้นมาครั้งแรกในปี ค.ศ.1954 (พ.ศ.2497) โดยแชปปิ น(Chapin) ฟูลเลอร์
(Fuller) และเพียสัน (Pearson) แห่ งเบลล์เทลเลโฟน (Bell Telephon) โดยทั้ง 3ท่ า นนี้ ได้ค ้นพบ
เทคโนโลยีการสร้างรอยต่อ พี-เอ็น (P-N) แบบใหม่ โดยวิธีการแพร่ สารเข้า ไปในผลึกของซิ ลิกอน
จนได้เซลล์แสงอาทิตย์อนั แรกของโลก ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพเพียง 6% ซึ่ งปั จ จุ บันนี้ เซลล์แ สงอาทิ ตย์
ได้ถูกพัฒนาขึ้นจนมีประสิทธิภาพสูงกว่า 15% ในระยะแรกเซลล์แสงอาทิตย์ส่ว นใหญ่จะใช้สาหรับ
โครงการด้านอวกาศ ดาวเที ยมหรื อยานอวกาศที่ ส่งจากพื้นโลก ไปโคจรในอวกาศ ก็ใช้แ ผงเซลล์
แสงอาทิตย์เป็ นแหล่งกาเนิ ด พลังไฟฟ้ า ต่ อมาจึ งได้มีการนาเอาแผงเซลล์แ สงอาทิ ตย์มาใช้บ นพื้น
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โลกเช่นในปั จจุบนั นี้ เซลล์แสงอาทิตย์ในยุค แรก ๆ ส่ ว นใหญ่จ ะมีสีเทาด าแต่ ในปั จ จุ บันนี้ ได้มีการ
พัฒนาให้เซลล์แสงอาทิตย์มีสีต่างๆ ก ันไป เช่น แดง น้ าเงิน เขี ยว เป็ นต้น
2.1.2 ประเภทของเซลล์ แสงอำทิตย์ [2]
เซลล์แสงอาทิตย์ที่นิยมใช้กนั อยู่ในปั จจุบนั จะแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
1. กลุ่มเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทาจากสารกึง่ ตัวนาประเภทซิลิคอน จะแบ่ งตามลักษณะของผลึก
ที่เกิด ขึ้ น คื อ แบบที่ เป็ นรู ปผลึก (Crystal) และแบบที่ ไม่เป็ นรู ปผลึก (Amorphous) แบบที่ เป็ นรู ป
ผลึกจะแบ่งออกเป็ น 2 ชนิ ด คื อ ชนิ ด ผลึกเดี ยวซิ ลิค อน (Single Crystalline Silicon Solar Cell)และ
ชนิ ด ผลึกรวมซิ ลิค อน (Poly Crystalline Silicon Solar Cell) แบบที่ ไม่เป็ นรู ปผลึก คื อชนิ ด ฟิ ล์ม
บางอะมอร์ฟัสซิลิคอน (Amorphous Silicon Solar Cell)
2. กลุ่มเซลล์แ สงอาทิ ต ย์ที่ ทาจากสารประกอบที่ ไม่ใช่ ซิลิค อน ซึ่ งประเภทนี้ จ ะเป็ นเซลล์
แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงถึง 25% ขึ้ นไป แต่ มีราคาสู งมากไม่นิยมนามาใช้บนพื้นโลก จึ งใช้
งานสาหรับดาวเทียมและระบบรวมแสงเป็ นส่วนใหญ่ แต่ การพัฒนาขบวนการผลิตสมัยใหม่จะทา
ให้มี ราคาถู กลง และนามาใช้ม ากขึ้ นในอนาคต (ปั จ จุ บัน นามาใช้เ พีย ง 7 % ของปริ มาณที่ มีใ ช้
ทั้งหมด)
2.1.3 ส่ วนประกอบของเซลล์ แสงอำทิตย์
แรงเคลื่อนไฟฟ้ าที่ ผลิตขึ้นจากเซลล์แสงอาทิตย์เพียงเซลล์เดี ยวจะมีค่ า ต่ า มาก การนามาใช้
งานจะต้องนาเซลล์หลาย ๆ เซลล์ มาต่อก ันแบบอนุ กรมเพื่อเพิ่มค่ า แรงเคลื่อนไฟฟ้ าให้สูงขึ้ น เซลล์
ที่ นามาต่ อ กนั ในจ านวนและขนาดที่ เหมาะสมเรี ย กว่ า แผงเซลล์แ สงอาทิ ตย์ (SolarModuleหรื อ
Solar Panel)การทาเซลล์แสงอาทิตย์ให้เป็ นแผงก็เพื่อความสะดวกในการนาไปใช้งาน ด้า นหน้า ของ
แผงเซลล์ประกอบด้วย แผ่นกระจกที่ มีส่วนผสมของเหล็กต่า ซึ่งมีคุณสมบัติในการยอมให้แ สงผ่ า น
ได้ดี และยังเป็ นเกราะป้ องก ันแผงเซลล์อีกด้วย แผงเซลล์จะต้องมีการป้ องก ันความชื้ นที่ ดีมากเพราะ
จะต้องอยูก่ ลางแดดกลางฝนเป็ นเวลายาวนาน ในการประกอบจะต้องใช้ว สั ดุ ที่ มีค วามคงทนและ
ป้ องกนั ความชื้ นที่ ดี เช่ น ซิ ลิโคนและอีวีเอ (Ethelele Vinyl Acetate) เป็ นต้น เพื่ อเป็ นการป้ องกนั
แผ่นกระจกด้านบนของแผงเซลล์ จึงต้องมีการทากรอบด้ว ยวัสดุที่มีความแข็งแรง แต่ บางครั้งก็ไม่มี
ความจาเป็ น ถ้า มีการเสริ มความแข็งแรงของแผ่นกระจกให้เพียงพอ ซึ่ งก็สามารถทดแทนการทา
กรอบได้เช่นก ัน ดังนั้นแผงเซลล์จึงมีลกั ษณะเป็ นแผ่นเรี ยบ (laminate) ซึ่งสะดวกใน การติดตั้ง
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2.1.4 หลักกำรทำงำนของเซลล์ แสงอำทิตย์
คุณสมบัติการทางานของกาลังงานไฟฟ้ าที่ผลิตได้จากเซลล์แ สงอาทิ ต ย์จ ะมีค่ า ขึ้ นอยู่กบั ค่ า
ความเข้มของการแผ่ รังสี อาทิ ต ย์ (Solar Radiation Flux) และอุ ณ หภูมิ โดยเซลล์แ สงอาทิ ตย์จ ะ
เปลี่ยนค่าความเข้มของการแผ่รังสีไปเป็ นกระแสไฟฟ้ า โดยจะมีค่ า มากหรื อน้อยขึ้ นอยู่กบั ค่ า ความ
เข้มของการแผ่รังสี แต่ ค่ า กระแสดังกล่า วจะสู งสุ ด เพียงค่ า หนึ่ งเท่ า นั้น ส่ ว นแรงดันที่ ได้จากเซลล์
แสงอาทิตย์จะมีค่าขึ้นอยูก่ ับค่าขนาดภาระทางไฟฟ้ า ซึ่ งสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของกระแส
และแรงดันได้ดงั สมการ
I = Ics − Io (𝑒𝑥𝑝 [

𝑞𝑉

𝑛𝑘𝑡

เมื่อ

] − 1)

I

คือ กระแสที่จ่ายออกของเซลล์แสงอาทิตย์ (แอมแปร์)

𝑉

คือ แรงดันที%จ่ายออกของเซลล์แสงอาทิตย์ (โวลต์)

Ics

คือ กระแสลัดวงจร (แอมแปร์)

q

คือ ค่าประจุของอิเล็กตรอน1.6x10ˉ

Io

คือ กระแสอิ่มตัวย้อนกลับ Reverse Saturation Current (แอมแปร์)

N

คือ ค่าคงที่ ของรอยต่อ p-n

K

คือ ค่าคงที่ ของ Boltzman1.381x1023JK −1

T

คือ อุณหภูมิ (เคลวิน)
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(2.1)

J

โดยจากสมการที่ 2-1 สามารถเขียนวงจรเทียบเคียงของเซลล์แสงอาทิตย์ ดังแสดงในภาพที่ 2 .1 โดย
แทนด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรงต่อขนานกบั ไดโอด จากสมการ ค่ า กระแสลัด วงจรISC จะมีค่ า
เปลี่ยนแปลงตามค่าความเข้มของการแผ่รังสีของแสง ถ้า อุณ หภูมิ T ของแผงเซลล์แ สงอาทิ ตย์มีค่ า
สูงขึ้น จะเป็ นผลให้ค่ า กระแสที่ ได้รับมีค่ า สู งขึ้ นกว่า เดิ มที่ ค วามเข้มของการแผ่รังสี เท่ า กนั แต่ ค่ า
แรงดันสูงสุดที่ เซลล์แสงอาทิตย์จะมีค่าน้อยลง เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่า งกาลังงานไฟฟ้ าที่
จ่ายออกก ับค่าแรงดันที่ เซลล์แ สงอาทิ ตย์ จะเห็ นว่ า มีค่ า กาลังงานไฟฟ้ าจ่ า ยออกสู งสุ ด (Maximum
Power) ค่าหนึ่งประมาณ 60-80% ของแรงดันจ่ายออก ดังนั้นถ้าต้องการให้ประสิ ทธิ ภาพของเซลล์
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แสงอาทิ ต ย์มีค่ า สู งสุ ด จ าเป็ นต้องมีการควบคุ มให้เซลล์แ สงอาทิ ตย์ทางานที่ จุด ดังกล่า ว โดยการ
ควบคุมค่าขนาดของภาระ

ภาพที่ 2.1 วงจรเทียบเคียงของเซลล์แสงอาทิตย์
2.1.5 คุณสมบัตแิ ละตัวแปรที่สำคัญของเซลล์ แสงอำทิตย์ [2]
ในสภาวะการท างานของของเซลล์แ สงอาทิ ต ย์น้ ัน ก าลัง ไฟฟ้ าที่ จ่ า ยออกขึ้ นอยู่ก บั
องค์ป ระกอบหลายอย่า ง ที่ มี ส่ ว นทาให้ เ ซลล์แ สงอาทิ ตย์มีป ระสิ ทธิ ภาพการท างา นต่ า ลงหรื อ
ประสิทธิภาพในแต่ละพื้นที่ต่างก ัน องค์ประกอบที่ สาคัญดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้ดงั นี้
1. ควำมเข้มของแสง
กระแสไฟฟ้ าจะเป็ นสัดส่วนโดยตรงก ับความเข้มของแสง หมายความว่ า เมื่อความ
เข้มของแสงสูงขึ้น กระแสที่ ได้จ ากเซลล์แ สงอาทิ ต ย์กจ็ ะสู งขึ้ น ในขณะที่ แ รงดันไฟฟ้ าหรื อโวลต์
แทบจะไม่แปรไปตามความเข้มของแสงมากนัก ความเข้มของแสงที่ ใช้ว ดั เป็ นมาตรฐานคื อความ
เข้ ม ของแสงที่ ว ัด บนพื้ น โลกในสภาพอากาศปลอดโปร่ ง ปราศจากเมฆหมอก และวัด ที่
ระดับ น้ าทะเลในสภาพที่ แ สงอาทิ ต ย์ต้ ัง ฉากก บั พื้ น โลก ซึ่ ง ความเข้ม ของแสงจะมีค่ า เท่ า ก บั
100 mw/cm2 หรื อ 1000W/m2 ซึ่ งมีค่าเท่ า กบั AM 1.5 (Air Mass 1.5) และถ้า แสงอาทิ ต ย์ท ามุม 60
องศาก ับพื้นโลก ความเข้มของแสงจะมีค่ า เท่ า กบั ประมาณเท่ า กบั 75mw/cm2หรื อ 750W/m2 ซึ่ งมี
ค่ า เท่ า ก บั AM2 กรณี ข องแผงเซลล์แ สงอาทิ ต ย์น้ ัน จะใช้ค่ า AM 1.5 เป็ นมาตรฐานในการวัด
ประสิทธิภาพของแผง
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ภาพที่ 2.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันที่อุณหภูมิ 25°C
เมื่อความเข้มของแสงเปลี่ยน

ภาพที่ 2.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกาลังไฟฟ้ าและแรงดันที่อุณหภูมิ 25°C
เมื่อความเข้มของแสงเปลี่ยน

9

2. อุณหภู มิ
กระแสไฟฟ้ า จะแปรตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเล็กน้อย ในขณะที่ แ รงดันไฟฟ้ าจะลดลงเมื่อ
อุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วทุก ๆ 1°C ที่เพิ่มขึ้น จะทาให้แ รงดันไฟฟ้ าลดลง 0.5%และในกรณี
ของแผงเซลล์แสงอาทิ ต ย์มาตรฐานที่ ใช้กาหนดประสิ ทธิ ภาพของแผงแสงอาทิ ตย์คื อ ณ อุณ หภูมิ
25°C เช่น กาหนดไว้ว่าแผงแสงอาทิตย์มีแรงดันไฟฟ้ าที่ ว งจรเปิ ด (Open CircuitVoltageหรื อ VOC)
ที่ 21 V ณ อุณหภูมิ 25°C ก็จะหมายความว่า แรงดันไฟฟ้ าที่จะได้จากแผงแสงอาทิ ตย์ เมื่ อยังไม่ได้
ต่อก ับอุปกรณ์ไฟฟ้ า ณ อุณหภูมิ 25°C จะเท่าก ับ 21 V ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 25°C เช่ นอุณ หภูมิ 30°C
จะท าให้แ รงดันไฟฟ้ าของแผงแสงอาทิ ต ย์ล ดลง 2.5% (0.5% 5 × °C)นั้น คื อ แรงดัน ของแผง
แสงอาทิตย์ที่VOCจะลดลง 0.525 V (21 2.5% V ) เหลือเพียง 20.475 V (21 V – 0.525 V) สรุ ปได้ว่า
เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น แรงดันไฟฟ้ าก็จะลดลง ซึ่งมีผลทาให้กาลังไฟฟ้ าสูงสุดของแผงแสงอาทิ ตย์ลดลง
ด้วย

ภาพที่ 2.4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันที่ความเข้มแสง

ภาพที่ 2.5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกาลังงานและแรงดันที่ ความเข้มแสง
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2.1.6 ควำมสิ้นเปลืองกำลังสู งสุ ดของเซลล์ หนึ่งตัวในแผงเซลล์
เซลล์ตวั เดียวเมื่อต่อเข้าก ับภาระ เมื่อเซลล์ถูกเงาบังหรื อภาระเปลี่ ยนก็ไม่เกิด ความเสี ยหาย
ใด ๆ เกิดขึ้นภายในวงจรนั้น เซลล์ยงั ทนทานต่อการเกิด วงจรเปิ ดหรื อลัด วงจรได้ แต่ เมื อเซลล์น้ ี ต่อ
ก ับเซลล์อื่น ๆ อีกหลายตัวเป็ นแถวลาดับตอนนี้ จะมีตวั กาเนิดไฟฟ้ าจานวนมาก ซึ่ งบางกรณี อาจจะ
ไปไบอัสเซลล์ตวั ที่ถูกเงาบังทาให้เซลล์พงั เนื่ องจากกาลังไฟฟ้ าจานวนมากจ่ า ยเข้า ไปในตัว เซลล์ทา
ให้เกิดความร้อนสู ง ถึงแม้ต ัว เซลล์จะทนอุณ หภูมิได้สูงถึง 150-200 องศาเซลเซี ยส ก็ตามจึ งควร
กาหนดมิให้เกิด ความร้อนสู งเกิน 100 องศาเซลเซี ยส เพราะถ้า อุณ หภูมิสูงกว่า นี้ ส่ว นที่ ใช้เคลือบ
เซลล์ อ าจเกิด การเปลี่ ย นแปลงสมบั ติ ท างกายภาพ (มัก เปลี่ ย นไปในทางลบ) เป็ นผลให้
ประสิทธิภาพและการทางานของแผงเซลล์ต่าลง อายุการใช้งานสั้น
2.1.7 ข้อจำกัดบำงประกำรของกำรต่อแผงเซลล์ แสงอำทิตย์
การสร้างเครื่ องกาเนิ ด ไฟฟ้ าขนาดใหญ่จากแผงเซลล์แ สงอาทิ ตย์ จะไม่ใช้แ ผงเซลล์ใหญ่
เพียงแผงเดียว แต่จะใช้โมดูลย่อยซึ่งมีระดับแรงดันตามมาตรฐานมาต่ ออนุ กรม/ขนาน เพื่ อให้ได้
แรงดันและกาลังไฟฟ้ าตามระบบที่ตอ้ งการ โดยอาจจะสรุ ปข้อควรจาในการต่ อเซลล์ไว้พอสังเขป
ดังนี้
1. เพื่อให้ไ ด้กาลังไฟฟ้ าและแรงดันสู ง ๆ จะต้อ งนาเซลล์จานวนหนึ่ งมาต่ ออนุ กรมและ
ขนานก ันอยูใ่ นแผงเซลล์
2. การเลือกเซลล์ให้คู่ควรกนั โดยทัว่ ๆ ไป เซลล์ที่นามาต่อขนานก ันควรมีแ รงดันวงจรเปิ ด
เท่ า กนั ทุ กตัว และที่ สาคัญที่ สุด คื อ เซลล์ทุกตัว จะต้องมีแ รงดัน ที่ จุ ด กาลัง สู งสุ ด เหมือนกนั หรื อ
ใกล้เคียงก ันมากที่สุด ส่วนเซลล์ที่นามาต่ออนุ กรมควรมีกระแสลัด วงจรเหมือนก นั และมีกระแสที่
จุดกาลังสู งสุ ด เท่ า กนั ถ้า หากใช้เซลล์ที่ ไม่คู่ ค วรกนั ผลก็คื อจะได้แ ผงที่ ไม่ดีนัก เพราะเซลล์ที่ มี
แรงดันและกระแสไฟฟ้ าสู งกว่า จะถ่า ยกาลังเกินพอของมันเข้า ไป ทาให้สิ้นเปลืองกาลังไฟฟ้ าใน
ช่วงเวลาที่มีลกั ษณะด้อยกว่า ผลลัพธ์กค็ ื อการทางานของแผงเซลล์อาทิ ต ย์อนั นี้ จะไม่ดีนักเมื่ อเกิด
กาลังสิ้นเปลืองในเซลล์ ก็ทาให้กาลังไฟฟ้ าที่ออกมาจากแผงลดลงโยงกนั เป็ นลูกโซ่
3. การป้ องก ันการเกิดปั ญหา “จุ ด ร้อน” ให้ใช้เซลล์ต่อขนานจานวนมากที่ สุด เท่ า ที่ จะมาก
ได้ แล้วจึงต่ออนุกรมเป็ นสตริ ง อันนี้ถา้ มีเซลล์ชารุ ด 1 ตัว กาลังไฟฟ้ าจะไม่ตกมาก ถ้า การต่ อ เซลล์
ขนานจานวนมากๆเป็ นไปได้ยาก อาจแกปั ญหาได้โดย ต่ อไดโอดเบี่ ยงคร่ อมเซลล์ข นานในสตริ ง
มันจะยอมให้กระแสกลับจานวนมากผ่านที่แรงดันกลับต่าเวลามีเซลล์ 1 ตัว ชารุ ด
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2.2 เทคนิคกำรหำจุดจ่ ำยกำลังไฟฟ้ ำสู งสุ ดของเซลล์แสงอำทิตย์ (MPPT)
ความหมายของเทคนิ ค การหาจุ ด จ่ า ยกาลังไฟฟ้ าสู งสุ ด ของเซลล์แ สงอาทิ ตย์ (Maximum
Power Point Tracking: MPPT) หมายถึง ขั้นตอน (algorithm) ซึ่ งใช้ในการทาให้เซลล์แ สงอาทิ ตย์
สามารถผลิตไฟฟ้ าได้สูงสุ ด โดยทัว่ ไปเซลล์แ สงอาทิ ตย์จะมีจุด การทางานที่ ดีที่สุด เพียงหนึ่ งจุ ด ที่
ภาวะใด ๆ กล่ า วคื อ ระบบจะสามารถส่ ง ผ่า นก าลังไฟฟ้ าให้แ ก่ภาระที่ ตาแหน่ ง ของแรงดันและ
กระแสค่ า หนึ่ ง ซึ่ งปั จ จัยที่ มีผลต่ อตาแหน่ งดังกล่า วคื อ อุณ หภูมิแ ละความเข้มแสง ซึ่ งมีค วามไม่
แน่นอนสามารถเปลี่ยนแปลงตามสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการหาจุดจ่ายกาลังไฟฟ้ าสู งสุ ด ของการทางาน
ของเซลล์แ สงอาทิ ต ย์ เพื่ อช่ ว ยดึ งก าลังไฟฟ้ าสู ง สุ ด และเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการทางานของเซลล์
แสงอาทิ ต ย์ ดัง นั้นจึ งมี เทคนิ ค ต่ า ง ๆ ในการหาค่ า ก าลังไฟฟ้ าสู งสุ ด ในทุ ก ๆ จุ ด ของการทางาน
หลากหลายรู ปแบบ
วิธีการหาจุ ด จ่ า ยกาลังสู งสุ ด การจ่ า ยกาลังสู งสุ ด ของเซลล์แ สงอาทิ ตย์ให้กบั โหลดพบว่า
เส้นกราฟคุ ณ ลักษณะของโหลด (Load line) จะต้องเหมาะสมกบั เส้นกราฟระหว่า งแรงดันและ
กระแสของเซลล์แสงอาทิตย์ดงั รู ปที่ พบว่าจากเส้นกราฟคุณลักษณะของโหลดที่ แ สดงด้ว ยเส้น OA
เซลล์แสงอาทิตย์จะจ่ายกาลังเป็ น P1 ซึ่งมีค่าน้อยกว่ากาลังทั้งเซลล์แสงอาทิ ต ย์สามารถจ่ า ยได้สูงสุ ด
คือ P2 ดังนั้นจึงมีเทคนิคต่างๆ ในการหาจุดจ่ายกาลังสูงสุดของเซลล์แสงอาทิตย์

ภาพที่ 2.6 ผลของโหลดต่อเซลล์แสงอาทิตย์
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2.2.1 วิธี เ ที ย บสั ดส่ วนแรงดัน ขณะเปิ ดวงจร (A Fixed Percentage of the Opencircuit Voltage)
วิธีน้ ีจะตั้งอยูบ่ นพื้นฐานที่ว่าแรงดันที่จุด จ่ า ยกาลังสู งสุ ด จะมีค วามสัมพันธ์เป็ นเชิ งเส้นกบั
แรงดันขณะเปิ ดวงจรโดยกาหนดให้แ รงดันที่ จุ ด จ่ า ยกาลังสู งสุ ด มีค่ า ประมาณ 76เปอรเซ็นต์ข อง
แรงดันขณะเปิ ดวงจรแต่เนื่องจากแรงดันขณะเปิ ดวงจรไม่ค งที่ ในแต่ ละเวลาดังนั้นการทางานของ
วิธีน้ ีจะทางานเป็ นคาบเวลาโดยตัดโหลดออกเพื่อวัดขนาดแรงดันขณะเปิ ดวงจรเพื่อนาไปหาแรงดัน
ที่จุดจ่ายกาลังสูงสุด(โดยทัว่ ไปจะตัดโหลดออกทุกๆ 1 วินาทีเป็ นเวลา10-50 ms) ซึ่ งข้อเสี ยของวิธีน้ ี
คือจะทาให้การทางานของโหลดไมต่ อเนื่อง
2.2.2 วิธีกำรรบกวนและกำรสังเกต(Perturbation and Observation: P&O) [2]
วิธีน้ ีเป็ นวิธีที่ง่า ยไม่ซับซ้อนทางานเป็ นคาบเวลาโดยใช้การเปรี ยบเที ยบกาลังไฟฟ้ าของ
เซลล์แสงอาทิตย์ในคาบเวลาปั จ จุ บันกบั คาบเวลาก่อนดังสมการdp = P(k) – P(k – 1) โดยถ้า อัตรา
การเปลี่ยนแปลงกาลังไฟฟ้ ามีค่ า เป็ นบวกระบบจะปรับทิ ศทางของแรงดัน (เพิ่มหรื อลด แรงดัน)
ตามทิ ศ ทางเดิ มและถ้า อัต ราการเปลี่ยนแปลงกาลังไฟฟ้ ามีค่ า เป็ นลบระบบจะปรับ ทิ ศทางของ
แรงดันสวนทางก ับทิศทางเดิมเพื่อวิ่งเขาหาจุดจ่า ยกาลังสู งสุ ด ซึ่ งวิธีน้ ี สามารถทางานได้ดีที่สภาวะ
คงตัว (สภาวะที่ ป ริ ม าณแสงและอุณ หภู มิเ ปลี่ ยนแปลงอย่า งช้า ๆ)แต่ จ ะมี ข ้ อ เสี ยคื อเมื่อ เกิด การ
เปลี่ยนแปลงปริ มาณแสงอย่างรวดเร็วจะทาให้การตามหาจุดจ่ายกาลังสูงสุดผิดพลาดได้

ภาพที่ 2.7 ลักษณะการเบี่ ยงเบนจากจุดจ่ายกาลังสูงสุดของวิธี P&O
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จากรู ปภาพที่2.7สมมติจุดการทางานเริ่ มตนของเซลล์แสงอาทิตย์อยู่ที่จุด 1ซึ่ งเป็ นจุ ด จ่ า ยกาลังสู งสุ ด
ที่ ปริ ม าณแสง S1 เมื่ อรบกวนระบบครั้ งต่ อไปในขณะที่ ป ริ ม าณแสงเพิ่ มขึ้ น เป็ น S2 จะได้ค่ า
กาลังไฟฟ้ าที่จุดที่ 2 ซึ่งมีกาลังไฟฟ้ ามากกว่าจุดที่ 1 แต่นอ้ ยกว่าจุดที่ 4 ซึ่งเป็ นจุดจ่ายกาลังสู งสุ ด ของ
ปริ มาณแสง S2 ระบบก็จะปรับเพิ่มแรงดันขึ้นซึ่งทาให้จุดทางานวิ่งออกจากจุ ด จ่ า ยกาลังสู งสุ ด ของ
ปริ ม าณแสง S2 และเมื่ อรบกวนระบบอีก ครั้ งในขณะที่ ป ริ ม าณแสงเพิ่ม ขึ้ น เป็ น S3 จะได้ค่ า
กาลังไฟฟ้ าที่ จุ ด 3 ซึ่ งมีกาลังไฟฟ้ ามากกว่ า จุ ด ที่ 2 แต่ น้อยกว่า จุ ด ที่ 5 ซึ่ งเป็ นจุ ด ที่ ให้กาลังไฟฟ้ า
สูงสุดของปริ มาณ S3 ระบบก็จะปรับเพิม่ แรงดันขึ้ นอีกทาให้จุ ด การทางานเบี่ ยงเบนไปจากจุ ด จ่ า ย
กาลังสูงสุดทาให้ไม่สามารถดึ งกาลังสู งสุ ด มาใช้ได้ส่ว นการที่ ระบบจะสามารถกลับมาหาจุ ด จ่ า ย
กาลังสูงสุดได้อย่างถูกต้องอีกครั้งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อปริ มาณแสงมีการเปลี่ยนแปลงช้า ลง หรื อเขาสู่
สภาวะคงตัว
โครงงานนี้จะใช้เทคนิคการรบกวนและการสังเกต (Perturbation and Observation)ลักษณะ
การทางานคือการนาคุณลักษณะทางไฟฟ้ าของเซลล์แ สงอาทิ ตย์คื อกระแสไฟฟ้ าแรงดันไฟฟ้ าและ
กาลังไฟฟ้ าโดยลักษณะการทางานจะทางานเป็ นคาบเวลาโดยจะทาการเปรี ยบเที ยบคุ ณ ลักษณะของ
กาลังไฟฟ้ าในคาบเวลาปั จจุบนั ก ับคาบเวลาก่อน ดังสมการdP = P(k)- P( k-1)ขั้นตอนการหาจุ ด จ่ า ย
กาลังไฟฟ้ าสูงสุดด้วยเทคนิ คการรบกวนและการสังเกตแสดงดังภาพที่ 2-5 (ค) จะเห็ นว่า เมื่ออัตรา
การเปลี่ ย นแปลงของกาลัง ไฟฟ้ ามีค่ า เท่ า ก บั ศูน ย์แ สดงว่ า ค่ า ก าลัง ไฟฟ้ าที่ ไ ด้ ณ จุ ด นั้น คื อ ค่ า
กาลังไฟฟ้ าสู งสุ ด ถ้า อัต ราการเปลี่ย นแปลงกาลังไฟฟ้ ามีค่ า เพิ่มขึ้ น ระบบจะทาการเปรี ยบเที ย บ
คุณลักษณะของแรงดันอ้างอิงว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงมีค่ า เพิ่มขึ้ นหรื อไม่ ถ้า เพิ่มขึ้ น ระบบจะเพิ่ม
ค่าแรงดันอ้างอิงและวนกลับไปเริ่ มต้นทางานใหม่ แต่ ถา้ อัต ราการเปลี่ยนแปลงของแรงดันอ้า งอิง
ลดลง ระบบจะทาการลดค่ า แรงดัน อ้า งอิง ลงแล้ว จะวนกลับไปเริ่ ม ต้น ท างานใหม่ ถา้ อัตราการ
เปลี่ยนแปลงกาลังไฟฟ้ าลดลง ระบบจะทาการเปรี ยบเที ยบคุ ณ ลักษณะของแรงดันอ้า งอิงว่า อัตรา
การเปลี่ยนแปลงมีค่ า ลดลงหรื อไม่ ถ้า ลดลง ระบบจะเพิ่มค่ า แรงดันอ้า งอิงและวนกลับไปเริ่ มต้น
ทางานใหม่ แต่ ถา้ อัต ราการเปลี่ยนแปลงของแรงดันอ้า งอิงเพิ่มขึ้ น ระบบจะทาการลดค่ า แรงดัน
อ้างอิงลงแล้วจะวนกลับไปเริ่ มต้นทางานใหม่

14

ภาพที่ 2.8 ขั้นตอนการหาจุดจ่ายกาลังไฟฟ้ าสูงสุดด้วยเทคนิคการรบกวนและการสังเกต
วิธีการรบกวนและการสังเกตเป็ นวิธีที่ ค่ อนข้า งง่ า ยและไม่ซับ ซ้อนแต่ ข ้อจากดั ของการ
ติ ด ตามหาค่ า กาลัง ไฟฟ้ าสู ง สุ ด ด้ว ยวิ ธี น้ ี คื อ สามารถท างานได้ดี ภ ายใต้ส ภาวะการท างานที่
สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงคงที่ (ความเข้มแสงและอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ)
2.2.3 วิธีเพิ่มค่ ำควำมนำ (Incremental Conductance: IncCond) [3]
จากภาพที่ 2.7 กาลังไฟฟ้ า-แรงดันของเซลล์แสงอาทิตย์ในรู ปที่ 2.9จะได้ค วามสัมพันธ์ข อง
อัตราการเปลี่ยนแปลงกาลังไฟฟ้ าต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงแรงดันเป็ น

ภาพที่ 2.9 กาลังไฟฟ้ า-แรงดันของเซลล์แ สงอาทิตย์
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2.3 ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) [4]
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ( microcontrollerหรื อ MCU) คื อ อุ ปกรณ์ ค วบคุ ม ขนาดเล็ก ซึ่ ง
บรรจุความสามารถที่คล้ายคลึงก ับระบบคอมพิวเตอร์ โดยในไมโครคอนโทรลเลอร์ ได้รวมเอาซี พียู
หน่วยความจา และพอร์ต ซึ่งเป็ นส่วนประกอบหลักสาคัญของระบบคอมพิวเตอร์เข้าไว้ด ้ว ยกนั โดย
ทาการบรรจุเข้าไว้ในตัวถังเดียวก ัน
2.3.1 โครงสร้ ำงทั่วไป
โครงสร้างโดยทัว่ ไป ของไมโครคอนโทรลเลอร์น้ นั สามารถแบ่ งออกมาได้เป็ น 5
ส่วนใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้
1.หน่วยประมวลผลกลางหรื อซีพียู (CPU : Central Processing Unit)
2. หน่วยความจา (Memory) สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ หน่ ว ยความจาที่ มีไว้สาหรับเก็บ
โปรแกรมหลัก (Program Memory) เปรี ยบเสมือนฮาร์ ด ดิ สก์ข องเครื่ องคอมพิว เตอร์ ต้ งั โต๊ ะ คื อ
ข้อมูลใดๆ ที่ ถูกเก็บไว้ในนี้ จ ะไม่สูญหายไปแม้ไม่มีไฟเลี้ยง อีกส่ ว นหนึ่ งคื อหน่ ว ยความจ าข้อมูล
(Data Memory) ใช้เป็ นเหมือนกระดาษทดในการคานวณของซีพียู และเป็ นที่พกั ข้อมูลชั่ว คราวขณะ
ทางาน แต่ ห ากไม่มี ไ ฟเลี้ ยง ข้อ มู ลก็จ ะหายไปคล้า ยก บั หน่ ว ยความจ าแรม (RAM) ในเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ทวั่ ๆ ไป แต่สาหรับไมโครคอนโทรลเลอร์สมัยใหม่ หน่ ว ยความจ าข้อมูลจะมีท้ งั ที่ เป็ น
หน่ ว ยความจ าแรม ซึ่ ง ข้อมูลจะหายไปเมื่อไม่มีไฟเลี้ยง และเป็ นอีอีพรอม (EEPROM : Erasable
Electrically Read-Only Mempry) ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้แม้ไม่มีไฟเลี้ยง
3. ส่วนติดต่อก ับอุปกรณ์ภายนอก หรื อพอร์ ต (Port) มี 2 ลักษณะคื อ พอร์ ตอินพุต (Input Port)
และพอร์ ต ส่ งสัญญาณหรื อพอร์ ต เอาต์พุ ต (Output Port) ส่ ว นนี้ จ ะใช้ในการเชื่ อมต่ อกบั อุปกรณ์
ภายนอก ถือว่าเป็ นส่ ว นที่ สาคัญมาก ใช้ร่ว มกนั ระหว่า งพอร์ ตอินพุต เพื่อรับสัญญาณ อาจจะด้ว ย
การกดสวิต ช์ เพื่อนาไปประมวลผลและส่ งไปพอร์ ตเอาต์พุต เพื่ อแสดงผลเช่ น การติ ด สว่า งของ
หลอดไฟ เป็ นต้น
4. ช่องทางเดินของสัญญาณ หรื อบัส (BUS) คือเส้นทางการแลกเปลี่ยนสัญญาณข้อมูลระหว่า ง
ซี พี ยู หน่ ว ยความจ าและพอร์ ต เป็ นลัก ษณะของสายสั ญ ญาณ จ านวนมากอยู่ ภ ายในตั ว
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยแบ่ งเป็ นบัสข้อมูล (Data Bus) ,บัสแอดเดรส (Address Bus) และบัส
ควบคุม (Control Bus)
5. วงจรกาเนิ ด สัญญาณนาฬิกา นับเป็ นส่ ว นประกอบที่ สาคัญมากอีกส่ ว นหนึ่ ง เนื่ องจากการ
ทางานที่เกิดขึ้นในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ จะขึ้นอยูก่ ับการกาหนดจังหวะ หากสัญญาณนาฬิกามี
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ความถี่สู ง จังหวะการทางานก็จ ะสามารถท าได้ถี่ข้ ึ นส่ งผลให้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ต ัว นั้น มี
ความเร็วในการประมวลผลสูงตามไปด้วย
2.3.2 ARDUINO UNO R3
Arduinoเป็ นบอร์ ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้ AVR ขนาดเล็กเป็ นตัว ประมวลผลและ
สัง่ งานเหมาะสาหรับนาไปใช้ในการศึกษาเรี ยนรู ้ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ แ ละนาไปประยุกต์ใช้
งานเกีย่ วก ับการควบคุมอุปกรณ์ Input / Output ต่างๆได้มากมายทั้งในแบบที่เป็ นการทางานตัว เดี ยว
อิสระหรื อเชื่อมต่ อสั่งงานร่ ว มกบั อุปกรณ์ อื่นๆเช่ นคอมพิว เตอร์ PC ทั้งนี้ กเ็ นื่ องมาจากว่า Arduino
สนับสนุนการเชื่อมต่อก ับอุปกรณ์ Input / Output ต่ า งๆได้มากมายทั้งแบบ Digital และAnalogเช่ น
การรับค่าจากสวิตช์หรื ออุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor) แบบต่างๆรวมไปถึงการควบคุ มอุปกรณ์ Output
ต่างๆตั้งแต่ LED, หลอดไฟ,มอเตอร์, รี เลย์ฯลฯ
ตำรำงที่ 2.1 คุณสมบัติ ARDUINO UNO R3
Microcontroller
Operating Voltage
Input Voltage (recommended)
Input Voltage (limits)
Digital I/O Pins
Analog Input Pins
DC Current per I/O Pin
DC Current for 3.3V Pin
Flash Memory
SRAM
EEPROM
Clock Speed

ATmega328
5V
7-12V
6-20V
14 (of which 6 provide PWM output)
6
40 mA
50 mA
32 KB (ATmega328) of which 0.5 KB used by bootloader
2 KB (ATmega328)
1 KB (ATmega328)
16 MHz
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ตำรำงที่2.2ตำรำงกำรเปรียบเทียบคุณสมบัติของArduino

2.4 วงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้ ำกระแสตรง[5]
2.4.1 หลักกำรทำงำนของวงจรช๊ อปเปอร์
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสวิตชิ่งเช่นมอสเฟทหรื อไอจี บีทีจ ะทาหน้า ที่ เป็ นสวิต ช์อิเล็กทรอนิ กส์
จะถูกกาหนดให้ทางานในโหมดนากระแสและหยุดนากระแสโดยสมมติ ให้ทางานเช่ นเดี ยวกบั การ
ทางานของสวิทช์ในอุดมคติดงั แสดงในภาพที่ 2.10

ก.วงจรช๊อปเปอร์
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ข.วงจรสมมูลของสวิทช์

ค.แรงดันไฟฟ้ าด้านออก
ภาพที่ 2.10การทางานของวงจรชอปเปอร์
เมื่อสวิทช์นากระแสแรงดันเอาท์พุตจะมีค่ า เท่ า กบั แรงดันอินพุต (𝑉𝑜 = 𝑉𝑖𝑛 )และหากสวิทช์ไม่นา
กระแสแรงดันเอาท์พุตจะมีค่าเท่าก ับ 0(𝑉𝑜 = 0)ซึ่งช่วงเวลาในการนากระแสและหยุด นากระแสจะ
ได้แ รงดันเอาท์พุต ออกเป็ นสัญญาณพัลส์ด ังแสดงในรู ป 2.10ซึ่ งสามารถหาค่ า เฉลี่ยของแรงดัน
เอาท์พุตได้ดงั นี้
𝑉𝑂

1 𝑡
= ∫ 𝑉𝑂 (𝑡)𝑑𝑡
𝑇 0

1 𝐷𝑇
= ∫ 𝑉𝑠 𝑑𝑡
𝑇 0

(2.2)
จากสมการที่(2.2)จะพบว่าแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงด้า นออกจะถูกควบคุ มได้จากการปรับ
ค่ า ดิ ว ตี้ ไซเคิ ล (Duty Cycle หรื อ Duty Ratio:D) ซึ่ งDหมายถึงอัตราส่ ว นของช่ ว งเวลาที่ สวิต ช์
นากระแสต่อช่วงเวลาหนึ่งคาบการสวิตชิ่งมีความสัมพันธ์ตามสมการที่ (2.3)
𝑉0 = 𝑉𝑠 𝐷
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โดยVsคือแหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรง

Dคือดิวตี้ไซเคิล
D=

ton
ton +toff

=

ton

(2.3)

T

t on = DT
t off = (1 − D)T

โดย
t off
t off
T

คือ ช่วงเวลานากระแส
คือ ช่วงเวลาหยุดนากระแส
คือ เวลาหนึ่งคาบ

2.4.2 วงจรยกระดับแรงดันไฟฟ้ ำหรือวงจรบูสต์คอนเวอร์ เตอร์
วงจรบู สต์ค อนเวอร์ เตอร์ คื อวงจรที่ ท าการเพิ่มระดับแรงดันไฟฟ้ าซึ่ งแรงดันไฟฟ้ าด้า น
เอาท์พุตจะสูงกว่าแรงดันทางด้านอินพุตเงื่อนไขการทางานของวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์
1. กระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนาณตาแหน่งเดียวกนั ในแต่ ละคาบจะมีค่ า เท่ า กนั และ
มีค่าเป็ นบวกเสมอ
2. แรงดันไฟฟ้ าเฉลี่ยตกคร่ อมตัวเหนี่ยวนาในแต่ละคาบจะเท่าก ับศูนย์
3. ตัวเก็บประจุตอ้ งมีขนาดใหญ่เพื่อทาให้แรงดันเอาท์พุตมีค่าคงที่
4. กาลังไฟฟ้ าอินพุตเท่าก ับกาลังไฟฟ้ าด้านเอาท์พุต

ภาพที่ 2.11 วงจรบูสต์คอนเวอร์ เตอร์

20

2.4.3 หลักกำรทำงำนของวงจรบูสต์คอนเวอร์ เตอร์
หลักการทางานของวงจรบูสต์คอนเวอร์ เตอร์ เพื่อให้แ รงดันด้า นเอาท์พุตมีค่ า ตามต้องการ
จะเริ่ มต้นที่ขอ้ กาหนดคือแรงดันไฟฟ้ าเฉลี่ยตกคร่ อมตัว เหนี่ ยวนาในแต่ ละคาบจะเท่ า กบั ศูนย์แ ละ
สามารถหาค่ากระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านตัวเหนี่ ยวนาได้โดยวิเคราะห์ การทางานของสวิตช์ในแต่ ละ
โหมด
1. ขณะสวิตช์ นำกระแส
จากรู ปที่ 2.13เมื่อสวิตช์นากระแสจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรงจะไหลผ่า นตัว เหนี่ ยวนา
ผ่านสวิตช์ซ่ ึงทาให้ตวั เหนี่ยวนาประจุพลังงานไฟฟ้ าขณะเดียวก ันไดโอดจะถูกไบอัสย้อนกลับทาให้
ไม่สามารถนากระแสได้จากกฎของเคอร์ชอฟฟ์ จะได้สมการของแรงดันไฟฟ้ า (สมการที่2-4)

ภาพที่ 2.12วงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ขณะนากระแส
(2.4)

−Vs + VL = 0

VL = VS = L
diL
VS
=
dt
L

diL
dt

(2.5)

ขณะที่สวิตช์นากระแสdt=DTเมื่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของกระแสคงที่ อาจจะถือว่าการ
เพิ่มของกระแสไฟฟ้ าเป็ นเชิงเส้นทาให้สามารถคานวณได้จาก
0

∆iL
∆t

=

∆iL
DT

∆iL,om =
โดย

=

VSDT

VS
L

L

(2.6)
(2.7)

∆iL,om คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้ าของตัวเหนี่ยวนาขณะสวิตช์นากระแส

D คือ ดิวตี้ไซเคิล
T คือ เวลาหนึ่งคาบ
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ภาพที่ 2.13 แรงดันไฟฟ้ าที่ตกคร่ อมตัวเหนี่ยวนาและกระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่า นตัวเหนี่ยวนา
2. ขณะสวิตช์ ไม่นำกระแส
เมื่อสวิตช์ไม่นากระแสไฟฟ้ าในตัวเหนี่ยวนาจะเปลี่ยนทันทีทันใดไม่ได้ไดโอดจะถูกไบอัส
ไปหน้าให้นากระแสทาให้กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านตัวเหนี่ยวนาอย่างต่อเนื่องจากกฎของเคอร์ชอฟฟ์
จะได้สมการของแรงดันไฟฟ้ าที่ตกคร่ อมตัวเหนี่ยวนา (สมการที่2-14)

ภาพที่ 2.14 วงจรบูสต์คอนเวอร์ เตอร์ขณะไม่นากระแส
VL = Vs − VO
VL = L
diL
dt

=

(2.8)

diL
dt

VS −VO
L

(2.9)

ขณะสวิตช์หยุดนากระแส𝑑𝑡 = (1 − D)Tอัตราการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้ าที่ ไหล
ผ่านตัวเหนี่ยวนาคงที่และถือว่าการลดลงของกระแสเป็ นเชิงเส้น
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VS −VO

∆iL,om = (

L

(2.10)

) ( 1 − D) T

ที่สภาวะอยูต่ วั การเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนามีค่าเท่าก ับศูนย์
∆iL,on + ∆iL,off

= 0

V

(Vs −VO )(1−D)T

L

L

( s ) DT +

Vs D + (Vs − Vo)(1 − D)

= 0

(2.11)
(2.12)

= 0

Vs D + Vs − Vs D − VO + VO D = 0
Vs − VO (1 − D)
VO
Vs

=

= 0

1

(2.13)

1−D

สมมุติให้กระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนาเป็ นแบบต่ อเนื่ องและมีค่ า เป็ นบวกดังนั้นจะ
หาค่าตัว เหนี่ ยวนาที่ เล็กสุ ด ที่ ทาให้ว งจรบู สต์ค อนเวอร์ เตอร์ ทางานได้ในขอบเขตระหว่า งโหมด
กระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนาแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่ อง (สมการที่2.14)
L=(

(Vin √2)D(max)
(∆If)

)

(2.14)

การปรับค่าความเหนี่ยวนาที่เล็กที่ สุดจากสมการที่ (2.14) สามารถทาได้โดยการปรับที่ ค่าD
หรือค่าความต้ านทานโหลดหรือความถี่สวิตชิ่ง
2.5IGBT
IGBT ย่อมาจาก Insulated Gate Bipolar Transistor หลักๆก็คื อมันเป็ นอุปกรณ์ ที่เอาข้อดี
ของทรานซิ สเตอร์ BJT กบั ข้อดี ข อง MOSFET มารวมกนั BJT มีข ้อดี ในด้า นการใช้เป็ นตัว ขยาย
สัญญาณ ทนกระแสได้สูง ส่ ว น MOSFET มีข ้อดี ในด้า นการควบคุ มด้ว ยแรงดัน ความเร็ ว ในการ
สวิตช์ที่เร็วกว่า การนาเอาเทคโนโลยีท้ งั สองนี้ มารวมกนั ก็คื อการนาเอาโครงสร้า งส่ ว นนากระแส
ของ BJT ก ับส่วนควบคุมของ MOSFET มารวมกนั สัญลักษณ์ ส่ว นมากจะเป็ นชนิ ด เอ็นแชนเนลมี
อยู่ 2 แบบสัญลักษณ์ของ IGBT ทั้ง2แบบ
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ภาพที่ 2.15 สัญลักษณ์และการเรี ยกชื่ อขาของ IGBT ทั้ง 2 แบบ
ภาพที่ 2.15(ก) สัญลักษณ์คล้ายก ับมอสเฟสมากเพียงแต่สัญลักษณ์จะมีลูกศรเพิ่มขึ้นมาตรง
ขาเดรนลักษณะของลูกศรจะชี้ เข้าหาตัวหรื อชี้เข้าหาชั้นของซิลิคอนภายในตัว IGBT
ภาพที่ 2.15 (ข) จะเหมือนก ับสัญลักษณ์ของทรานซิ สเตอร์ แต่ ตรงขาเกต (หรื อขาเบสของ
ทรานซิสเตอร์) จะเพิ่มขีดขึ้นมาอีกหนึ่งขีด เพื่อให้เห็ นว่า ขี ด ที่ เพิ่มมานั้นไม่ได้ต่ อถึงกนั โดยตรงกบั
ขาที่ต่อออกมาภายนอก
โครงสร้า งของ IGBT ชนิ ด เอ็นแชนเนลแสดงเป็ นภาพตัด ขวางได้ด ังภาพที่ โครงสร้า ง
ส่ ว นมากจะมี ล ักษณะเหมื อ นมอสเฟต จะแตกต่ า งตรงที่ IGBT จะมี ช้ ัน P+หรื อ ชั้น อิ ง เจ็ ก ติ้ ง
(injecting) ต่ออยูร่ ะหว่างขาเดรน ซึ่งในมอสเฟตจะไม่มี จากการที่ ข าเกตถูกกน้ ั ด้ว ยชั้นของซิ ลิค อน
ออกไซด์ (SiO2) เป็ นผลทาให้ความต้านทานอินพุตที่ขาเกตมีค่ า สู งมากเหมือนกบั เพาเวอร์ มอสเฟต
โดยทัว่ ไปจะมีค่าอยูช่ ่วง 10 จิกะโอห์ม
จากผลดังกล่าวทาให้ลกั ษณะของกราฟแสดงคุ ณ สมบัติข องกระแสและแรงดันของ IGBT
มีลกั ษณะคล้ายก ับกราฟของทรานซิสเตอร์ แต่การควบคุ มกระแสเดรนจะอาศัยการควบคุ มแรงดั น
ระหว่างขาเกตและขาซอร์ สมากกว่า การควบคุ มกระแสที่ ข านี้ เหมือนกบั ทรานซิ สเตอร์ ซึ่ งกราฟ
แสดงแสดงคุณสมบัติของกระแสและแรงดันของ IGBT แสดงดังภาพที่ 2.16(ก) และภาพที่ 2.16(ข)
เป็ นกราฟคุณสมบัติการถ่ายโอนกระแสและแรงดัน
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ภาพที่ 2.16 (ก) แสดงคุณสมบัติระหว่างกระแสและแรงดันของ IGBT

ภาพที่ 2.16 (ข) แสดงลักษณะสมบัติการถ่ายโอนของ IGBT
2.5.1 สภำวะนำกระแส
ขาเดรนเมื่อได้รับแรงดันไบอัสตรงคือเป็ นบวกเมื่อเที ยบกบั ซอร์ สและแรงดันระหว่า งเกต
กบั ซอร์ สมี ค่ า เกิน VGS(th)ประจุ ไฟฟ้ าบวกที่ เ กิด จากแรงดันที่ ข าเกตจะดึ งเอาอิเ ล็กตรอนให้ม า
รวมก ันอยูใ่ นบริ เวณภายใต้เกต ทาให้ช้ นั บอดี้ ต รงส่ ว นใต้เกตแปรสภาพเป็ นnทาให้เกิด การต่ อกนั
ของบริ เวณ n-(drift region)เข้า กบั บริ เวณซอร์ ส n+(source region)ซึ่ งการทางานเช่ นนี้ เหมือนกบั
มอสเฟตกระแสอิเล็กตรอนที่ไหลจากขาซอร์สผ่านบริ เวณใต้เกตมายังบริ เวณรอยเลื่อน n-จะรวมกบั
โฮลที่เป็ นพาหนะข้างน้อยที่ถูกฉี ดมาจากชั้นอินเจ็กติ้ ง p+เพราะรอยต่ อ J1ได้รับแรงดันไบอัสตรง
ทาให้ IGBT อยูใ่ นสภาวะนากระแสเกิดการไหลของกระแสไฟฟ้ าจากเดรนไปซอร์ สได้ การรวมกนั
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ของโฮลและอิเล็กตรอนภายในบริ เวณ n- เรี ยกว่า การมอดู เลตสภาพนา(conductivity modulation)
ผลการมอดูเลตนี้จะทาให้ความต้านทานของบริ เวณ n-มีค่ า ต่ า ลงเป็ นการเพิ่มความสามารถในการ
ขับผ่านกระแสได้สูงขึ้น ซึ่งมีลกั ษณะเหมือนเพาเวอร์ ทรานซิ สเตอร์ ผลของความต้า นทานที่ ลดลง
ทาให้แรงดันตกคร่ อมที่สภาวะนากระแสลดต่าลงด้วย การสูญเสียกาลังงานขณะนากระแสจึ งลดลง
ด้วยทิศทางการไหลของอิเล็กตรอนและโฮล
2.5.2 สภำวะหยุดนำกระแส
เมื่อแรงดันระหว่า งขาเกตและซอร์ สลดลงต่ า กว่า แรงดัน VGS(th) จะทาให้มีแ รงดันไม่
เพียงพอสาหรับการแปรสภาพชั้นบอดี้p เป็ น n ได้ทาให้บริ เวณ n-ไม่ตรงกบั บริ เวณซอร์ ส n+ IGBT
จึงอยูใ่ นสภาวะหยุดนากระแส ในสภาวะนี้รอยต่อ J2 ที่ได้รับแรงดันไบอัสกลับจะทาให้เกิด กระแส
รั่ว ไหลเพียงเล็ก น้อยเท่ า นั้น นอกจากนี้ ย งั ทาให้เ กิด บริ เ วณปลอดพาหะ(depletion region)ขึ้ น ที่
รอยต่อ J2 ด้วย บริ เวณปลอดพาหะนี้จะขยายบริ เวณกว้างขึ้นจนเกินเข้ามายังบริ เวณ n- มากกว่า ที่ จะ
ขยายไปยังบริ เวณชั้นบอดี้p เพราะชั้นบอดี้p มีความหนาแน่นของสารที่โด๊ปบริ เวณรอยเลื่อย n- มาก
เพียงพอก็จะทาให้การขยายบริ เวณปลอดพาหะไม่สามารถแตะกบั ชั้นอินเจ็กติ้ ง p-ได้ช้ นั บัฟเฟอร์
n+(buffer layer)ก็ไม่จาเป็ นต้องทาให้เกิดขึ้นหรื อไม่จาเป็ นต้องโด๊ ปสารทั้งนี้ เพราะการแตะกนั ของ
บริ เวณทั้งสองจะทาให้เกิด การพังทลายทางด้า นไบอัสตรงสาหรับ IGBT ที่ ไม่การโด๊ ปสารในชั้น
บัฟเฟอร์ n+นี้จะเรี ยกว่า IGBT แบบสมมาตรซึ่งจะมีอตั ราทนแรงดันย้อนกลับ(VRM หรื อ BVSDS)
เหมาะสาหรับการนาไปประยุกต์ใช้ในวงจรไฟฟ้ ากระแสสลับการลดบริ เวณความหนาของ n- ลงแต่
ยังคงความสามารถของอัต ราทนแรงดันตรงไว้ สามารถทาได้โดยเพิ่มชั้นบัฟเฟอร์ n+ เข้า ไปเพื่อ
ป้ องก ันการแตะก ันของบริ เวณปลอดพาหะก ับบริ เวณอินเจ็กติ้ ง p+ซึ่ งจะเรี ยก IGBT ชนิ ด นี้ ว่า IGBT
แบบไม่สมมาตร และจากการลดความหนาแน่ นของบริ เวณรอยเลื่อน n- จะช่ ว ยส่ งผลให้เกิด ข้อดี
สองประการคือ
1.ทาให้แรงดันตกคร่ อมขณะนากระแสต่าลง เป็ นผลให้การสูญเสียกาลังงานลดน้อยลงด้วย
2.ช่วยลดช่วงเวลาหยุดนากระแสให้ส้ นั ลงได้
แต่ขอ้ เสียของการเพิ่มชั้นบัฟเฟอร์ n+ ก็คื อ จะลดความสามารถของอัตราทนแรงดันย้อนกลับ
ให้เหลือน้อยลงเพียงไม่กสี่ ิบโวลต์ ทั้งนี้เมื่อ IGBT ได้รับแรงดันไบอัสกลับที่ ข าเดรน รอยต่ อ J1 ซึ่ ง
ทั้งสองข้างมีความหนาแน่นในการโด๊ปของสารมาก จะไม่สามารถทนแรงดันย้อนกลับได้สูง ดังนั้น
IGBT ชนิดนี้ไม่เหมาะสมที่จะนามาใช้ในวงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ
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2.5.3 ลักษณะกำรสวิตซ์
ในภาพที่2.17(ก)เหตุที่เป็ นเช่นนั้นเนื่องจากผลการชาร์จประจุของตัว เก็บประจุ ระหว่า งเกต
กบั ซอร์ สและเกตกบั เดรนภายใน IGBT แรงดันที่ ข าเดรนจะยังคงที่ ในช่ ว งเวลาขาขึ้ น (tri) หรื อ
ในช่ ว งเวลาที่ กระแสเดรนยังไม่ถึ งค่ า กระแสทางาน (Io) หลัง จากนั้น กระแสเดรนก็จะคงที่ แ ต่
แรงดันจะตกลงสู่ค่าVSD(on)โดยแบ่งช่วงเวลาลงเป็ นสองช่ ว ง คื อช่ ว ง tfv1เป็ นช่ ว งที่ ทางานอยู่ใน
ย่านความต้านทานสูง (Rchannel)ส่วน tfv2 ช่วงที่ทางานอยูใ่ นช่วงความต้านทานต่า(Rchannel)
ในภาพที่ 2.17(ข) เป็ นรู ป แสดงลัก ษณะกระแสและแรงดัน ในช่ ว งเวลาที่ IGBT หยุด
นากระแส จะเห็ น ได้ว่ า กระแสเดรนยัง คงที่ อยู่ต ลอดช่ ว งเวลาที่ แ รงดัน ขาเดรนเพิ่ ม ขึ้ น และมี
ช่วงเวลาลงของกระแสเดรนที่แตกต่างชัดเจนสองช่วงโดยช่ ว งแรก Tfi1 จะเป็ นช่ ว งหยุด นากระแส
ของมอสเฟตภายใน IGBT และช่วง Tfi2 จะเป็ นช่วงหยุดนากระแสของทรานซิ สเตอร์ พีเอ็นพี ซึ่ งจะ
ช้ากว่ามอสเฟต ทาให้ช่วงเวลานี้นานกว่าช่วงแรกและมีการสูญเสียกาลังงานมากในช่วงนี้

ภาพที่ 2.17 (ก) ลักษณะของกระแสและแรงดันขณะนากระแส
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ภาพที่ 2.17 (ข) ลักษณะของกระแสและแรงดันขณะหยุดนากระแส

2.6 Pulse-width modulation (PWM)
สัญญาณ PWM มาจากชื่ อเต็มว่า Pulse Width Modulation เป็ นสัญญาณที่ เกิด จากการผสมกนั
ระหว่า งสัญญาณรู ปสามเหลี่ยม (Triangle wave) กบั ระดับแรงเคลื่อนสัญญาณไฟฟ้ ากระแสตรง
(DC) หรื อ สัญญาณอื่ น ๆที่ มีร ะดับ ไฟฟ้ ากระแสตรง (DC) เป็ นตัว รองรับ ผลที่ ได้จากการผสม
สัญญาณดังกล่าวจะได้รูปคลื่นสัญญาณพัลส์ที่มี2 สถานะคือON ก ับ OFF เราก็จะได้สัญญาณพัลซ์ที่
มีความกว้างคงที่ ภาพที่2.20

ภาพที่ 2.18 วงจร Pulse-width modulation (PWM)แบบอนาล็อก
จากรู ป สัญญาณ Saw tooth จะถูกเปรี ยบเที ยบกบั สัญญาณ Vcontrolผลของการเปรี ยบเที ยบทา
ให้ได้สญั ญาณ ตามภาพที่2.19
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ภาพที่ 2.19 การสร้างสัญญาณ PWMPulse-width modulation (PWM)
เมื่อเรานาสัญญาณพัลส์ที่ได้ไปขับอุปกรณ์ กาลัง เช่ น หลอดไฟ มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง เราจะ
ได้ผลการควบคุม คือเมื่อสัญญาณพัลส์มีสถานะ ON หลอดไฟจะติ ด สว่า งเต็มที่ ถ้า OFF ไฟจะดับ
หากสัญญาณมีความต่อเนื่องเช่นนี้ตลอดก็จะได้การติด – ดับของหลอดไฟต่ อเนื่ อง และหากการติ ด
ดับมีความถี่สูง ๆจนสายตาไม่สามารถสังเกตการณ์ติด – ดับได้ เราก็จะสังเกตเห็ นได้เพียงแสงที่ ห รี่
ลง หากเราทาให้ช่ว งเวลา ON น้อยลงและในทางตรงกนั ข้า ม หากเราทาให้ช่ว งเวลา ON มากขึ้ น
เรื่ อย ๆก็จะทาให้หลอดไฟสว่างขึ้นเรื่ อย ๆ จนถึงสว่างเต็มที่เมื่อ ON ตลอดรายละเอียดของสัญ ญาณ
Pulse-width modulation (PWM)ประกอบด้ว ยส่ ว นต่ า งๆ ดังนี้ คื อความถี่ คื อจ านวนรู ปคลื่น ต่ อ
วินาที (Cycle / Second) ในการใช้งานความถี่จะต้องคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงความถี่ที่เหมาะสมในการ
ใช้งานควบคุ มอุปกรณ์ กาลังต่ า ง ๆ คื อ ตั้งแต่ 400 Hz - 10 KHz ส่ ว นความถี่ที่ใช้เป็ นพาหะของ
สัญญาณเสี ยง (Audio) ควรจะสู งกว่า 50 KHz - 1 MHzดิ ว ตี้ ไซเกิล (Duty Cycle) เป็ นค่ า คาบเวลา
ช่วง ON ของไซเกิล โดยคิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ของ Full- cycle

29

ภาพที่ 2.20 ดิวตี้ไซเกิล (Duty Cycle) เป็ นค่าคาบเวลาช่วง ON ของไซเกิล
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บทที่ 3
กำรออกแบบโครงงำน
ในบทนี้ จะเป็ นเรื่ องที่ เกีย่ วกบั การออกแบบโครงสร้า งต่ า งๆของโครงงาน การติ ด ตาม
ต าแหน่ ง กาลัง ไฟฟ้ าสู งสุ ด ของเซลล์แ สงอาทิ ต ย์ด ้ว ยวิ ธีก ารรบกวนและสัง เกต เพื่อ สามารถดึ ง
กาลังไฟฟ้ าให้ได้มากที่สุดจากโซล่าเซลล์ และรวมไปถึงวิธีต่างๆ โดยมีหัวข้อต่างๆดังต่อไปนี้

3.1คุณสมบัติของโซล่ำเซลล์
เลือกใช้แผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิ ด โพลีซิลิค อนรุ่ น SLP080-12มีกาลังงานไฟฟ้ าแผ่นละ80
W ตามขอบเขตโครงงาน 300 W ค านวนได้ 4 แผ่ น แต่ เ พื่ อ ง่ า ยต่ อ การทดลองเพื่ อ ให้ ไ ด้
ประสิทธิภาพสูงสุดจึงเลือกใช้เซลล์แสงอาทิตย์จานวน 6 แผ่นตามภาพที่ 3.1

ภาพที่ 3.1 โซล่าเซลล์ชนิดPolycrystallineรุ่ น SLP080-12
ตารางที่3.1คุณลักษณะทางไฟฟ้ าของชนิดโพลีซิลิคอน
Maximum Power(Pmax)
Open Circuit Voltage(Voc)
Short Circuit Current(Isc)
Max Power Voltage(Vmp)
Max Power Current(Imp)
Max System Voltage
Operating Temperature(C°)
Cell Temperature
Dimensions

80Wp (0/+5%)
21.6V
5.17A
17.2V
4.65A
1000VDC
-40~85Cͦ
85Cͦ
865*675*30 mm
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3.2 คุณสมบัติของกำรออกแบบ
ต้องสามารถควบคุ มแสงสาหรับเซลล์แ สงอาทิ ตย์ ดังนั้นจึ งต้องมีการให้แ สงด้ว ยการใช้
หลอดไฟ โดยโครงงานนี้ ได้เลือกใช้ห ลอดไฟแบบฮาโลเจน ซึ่ ง เป็ นหลอดที่ อาศัยการกาเนิ ด แสง
จากความร้อนโดยการให้กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านไส้หลอดแล้วเปล่งแสงออกมา โดยจึ งต้องออกแบบ
ให้หลอดไฟมีค่าความเข้มแสงที่ใกล้เคี ยงแสงพระอาทิ ตย์ ที่ 1000วัตต์/ตารางเมตร โครงงานนี้ ได้
เลือกใช้หลอดไฟขนาด 1500 วัตต์ จานวน 10 หลอด เพื่อให้แสงบนแผ่นเซลล์ตามต้องการ

3.3 โครงสร้ ำงโซล่ำเซลล์

ภาพที่ 3.2 โครงสร้างฐานโซล่าเซลล์
โดยการสร้างจะแบ่งออกเป็ น 2 แบบ ส่ ว นที่ เป็ นการติ ด ตั้งของหลอดไฟและส่ ว นฐานวาง
ของเซลล์แสงอาทิตย์ดงั ภาพที่ 3.2 เมื่อหลอดไฟทางานจะเปรี ยบเสมือนแสงของดวงอาทิ ตย์ส่องไป
ยังเซลล์แสงอาทิตย์ทาให้สามารถผลิตพลังงาน และจ่ายแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงเข้า วงจรบู สต์ค อน
เวอร์เตอร์
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3.4กำรติดตั้งแผงโซล่ำเซลล์
ในเบื้องต้นเลือกใช้เหล็กฉากสร้างฐานรับแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์เพื่อให้เกิด ความแข็งแรงใช้
งานได้ และสะดวกต่อการปรับเปลี่ยนตามภาพที่3.3ได้จดั แผงแบบ 3x2 แถว จานวน 6 แผ่น และนา
เหล็กแบนมีรูยกเซลล์แสงอาทิ ต ย์ข้ ึ นสองด้า นข้า งให้ทามุม 15 องศา จากนั้นติ ด ตั้งหลอดไฟเหนื อ
แผงอยูต่ รงกลาง 5หลอดจานวน2 แถว เรี ยงก ันรวมแล้วมีท้ งั หมด 10 หลอด ตามภาพที่ 3.4

ภาพที่ 3.3โครงสร้างการออกแบบ

ภาพที่ 3.4ฐานการวางแผ่นโซล่าเซลล์
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3.5 กำรออกแบบวงจรบูสต์ คอนเวอร์ เตอร์
ในการออกแบบวงจรบูสต์ค อนเวอร์ เตอร์ ได้กาหนความถี่เบื้ องต้นไว้ที่ 10 kHz ใช้ IGBT
เป็ นตัวสวิตช์กาลัง และมีไดโอดอัลตร้าฟราสเป็ นตัวนากระแสตามภาพที่ 3.5 โดยส่ ว นของค่ า L กบั
C นั้น มีการคานวณดังต่อไปนี้
L

Diode
C

Vs

+
-

G
C
E

ภาพที่ 3.5 วงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์
กำรออกแบบตัวเหนี่ยวนำ
คานวณพลังงานด้านเข้า

Pin =

Pout

Pin =

300

η
0.95

Pin = 315.7 Watts

คานวณกระแสไฟฟ้ าสูงสุด Ipk =

Pin
Vin

Ipk =

315.7
100

Ipk = 3.15 A

คานวณอัตราระลอกคลื่นกระแส ∆I= (0.3)Ipk
∆I = (0.3)(3.15)
∆I= 0.945A

Vo
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Vout−(Vin )

คานวณจานวนอบการทางานสูงสุด Dmax =
Dmax=

Vout

200−(100)
200

Dmax = 0.5
คานวณค่าตัวเหนี่ยวนาที่เหมาะสมL =
L=

(𝑉𝑖𝑛 )𝐷𝑚𝑎𝑥
∆𝐼𝑓
(100)0.5
0.945(20000)

L = 2.64mH
คานวณค่าตัวเก็บประจุ

C=

IaK
∆Vc𝑓

C=
C=

0.5×0.667
60.61𝑚×10𝑘

550 μF

3.5.1กำรออกแบบแกนเฟอร์ ไรท์
คานวณพลังงานที่จาเป็ น

2
𝐿𝐼𝑝𝑘

Energy =

(

2

)

(2.64𝑚𝐻) 3.152

Energy = (

2

)

Energy = 0.01325 w/s
คานวณค่าสัมประสิทธิ์ไฟฟ้ า

Ke = 0.145𝑃𝑜 𝐵𝑚2 (104 )
Ke = (0.145)(300)(0.252)(104)
Ke = 0.000271875

คานวณค่าสัมประสิทธิ์ของแกนเหล็ก Kg =

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦2
𝐾𝑒 𝛼
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Kg =

0.1542
0.000271875(1)

Kg = 0.872 cm5
เลือกแกนเฟอร์ไรท์จากค่าสัมประสิทธิ์ของแกนเหล็ก Kg ในโครงงานนี้ เลือกใช้แ กนเฟอร์ ไรท์ชนิ ด
EE65
3.5.2กำรคำนวณหำขนำดของเส้ นลวดทองแดงที่ใช้ พันตัวเหนี่ยวนำ(L)
เลือกลวดทองแดงเพื่อให้ความต้านทาน ac และความต้านทาน dc = 1
𝑅𝑎𝑐

= 1

𝑅𝑑𝑐

ε =

คานวณรัศมีของลวดทองแดง

ε =
คานวณเส้นผ่าศูนย์กลางของลวดทองแดง

คานวณพื้นที่ลวดทองแดง

ε
D
D
D

=
=
=
=

Aw =
Aw =

6.62
√𝑓
6.62
√20000

0.04681 cm
2𝜀
2(0.04681)
0.09362cm
𝜋𝐷 2
4
𝜋(0.09362)2
4

Aw = 0.0068837𝑐𝑚 2
จากตารางลวดทองแดงลวดทองแดงเบอร์ 16 มี พ้ืน ที่ ล วดทองแดง0.0068837 cm2 ซึ่ ง มี ข นาด
ใกล้เคียงก ับที่คานวณได้ดงั นั้นจึงเลือกลวดทองแดงเบอร์ 16 ในการพันตัวเหนี่ยวนา (L)
คานวณค่าความหนาแน่นของกระแส J = (
J = (

2(𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦)(104 )

)

𝐵𝑚𝐴𝑝 𝐾𝑢
2(0.01325)(104)

J = 385.282 A/cm2
คานวณค่ากระแส

Irms =
Irms =

)

(0.25)(9.487)(0.29)

𝐼𝑝𝑘
√2
3.15
√2

Irms = 2.227 A
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คานวณพื้นที่ที่ตอ้ งการของลวดทองแดง

Aw(B) =
Aw(B) =

𝐼𝑟𝑚𝑠
𝐽
2.22
385.282

Aw(B) = 5.76201 cm2
คานวณจานวนรอบในการพันขดลวดทองแดงบนแกนเหล็ก
N =
N =

Wa Ku
Sn #16(bare area)
(26.75)(0.29)
(1)(0.0508)

N = 152 รอบ

3.6วงจรขับ (Gate Drive Circuit)
วงจรที่ใช้น้ ีจะใช้ไอซี TPL 250 เป็ นไอซีที่แยกส่วนของสัญญาณขับก ับส่วนที่ใช้ข ับสวิตช์ที่
สามารถทางานที่ความถี่สูงสุ ด 25kHz ในส่ ว นของสัญญาณขับจะรับสัญญาณขนาด 5Vเพื่อจากดั
กระแสไหลเข้า TPL 250ในส่วนของตัวขับสวิตช์จะนากระแสเข้าก ับขาเกตของไอจี บีที (IGBT) เพื่อ
กาหนดช่ ว งเวลา (Turn on time)และช่ ว งเวลาไม่นากระแสวงจร(Turn off time)ไอจี บีที และต่ อซี
เนอร์ไดโอดเข้า ที่ ไอจี บีทีเพื่อสร้า งแรงดัน ในช่ ว งไม่นากระแสวงจรของสวิตช์เพื่อช่ ว ยให้สวิตช์
หยุดการทางานเร็ วขึ้น โดยบอร์ดอนูโนส่งสัญญาณเอาท์พุตออกไปที่ ข า 9กบั ขา Groundโดยที่ ข า 9
ต่อเข้าก ับขา A+ และขากราวด์ต่อเข้าก ับขา K- ส่วนขาออก 6กบั 7ต่ อรวมกนั เพื่อไปเข้า ที่ ข า Gของ
ไอจีบีทีส่วนขา 5 ต่อเข้าก ับEซึ่งเป็ นขากราวด์ตามภาพที่ 3.6
15V

C
IGBT
C
G

9

680 Ώ
E

GND

ภาพที่ 3.6 วงจรขับสวิตช์
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3.7 กำรออกแบบตัวตรวจจับกระแสและแรงดันของเซลล์แสงอำทิตย์
3.7.1 วงจรวัดกระแสของเซลล์ แสงอำทิตย์
ในการวัดกระแสของเซลล์แสงอาทิตย์ จะใช้ LA-55P ซึ่ งเป็ นอุปกรณ์ ว ดั กระแสโดย
ใช้หลักการ Hall Effrctสามารถวัดกระแสได้สูงสุด 20 Aความผิด พลาดในการวัด สัญญาณน้อยกว่า
± 5%ให้เอาท์พุตออกมาในอัตราส่ วน 1:1000 หมายความว่า ถ้า วัด กระแส 20 Aเซนเซอร์ ต ัว นี้ จ ะให้
กระแสเอาท์พุตออก 20mA โดยรับอินพุตจากเซลล์แสงอาทิตย์ส่งออกไปยังบู ส ต์ค อนเวอร์ เตอร์ ส่ ง
เอาท์พุตไปยังบอร์ด อนู โนขา A1 ออกไปยังขา 9ต่ อเข้า กบั วงจรบู สต์ค อนเวอร์ เตอร์ มีไฟเลี้ยง 5 V
จากบอร์ดอนูโนตามภาพที่ 3.7
Ipv
G
A1

Adruino

Ipv

5V

ภาพที่ 3.7 ตัวตรวจจับกระแสของเซลล์แสงอาทิตย์
3.7.2 วงจรวัดแรงดันของเซลล์ แสงอำทิตย์
โดยท าการใช้ว งจรแบ่ ง แรงดัน (Voltage Divider)ในการวัด แรงดัน ของเซลล์
แสงอาทิตย์โดยใช้Diodeเพื่อป้ องก ันกระแสย้อนกลับ ต่ อ Rอนุ กรมส่ ง เอาท์พุตไปยังบอร์ ด อนู โนขา
AOออกจากขากราวด์ไปยังวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ ตามภาพที่ 3.8
Diode

+

PV

470 Ώ
Adruino

100 Ώ

-

PV

ภาพที่ 3.8 วงจรวัดแรงดันของเซลล์แสงอาทิตย์
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3.8 กำรออกแบบกำรติดตำมกำลังไฟฟ้ ำสู งสุ ด
การหาจุ ด จ่ า ยกาลังไฟฟ้ าสู งสุ ด นั้น ทาการเขี ยนโปรแกรมลงบอร์ ด อนู โ น R3โดยนาค่ า
แรงดันและกระแสปั จจุบนั ที่ได้ คือ Vpv1และ Ipv1แรงดันและกระแสก่อนหน้า คื อ Vpv2และIpv2
ของเซลล์แสงอาทิ ต ย์ไปประมวลผลโดยวิธีการรบกวนและการสังเกต โดยจะเพิ่มค่ า แรงดัน ด้า น
อ้างอิงในแต่ละโหมดการทางานแล้ว นาค่ า แรงดันอ้า งอิงไปเปรี ยบเที ยบกบั สัญญาณพีด ับบลิว เอ็ม
ในการหาจุดจ่ายกาลังไฟฟ้ าสูงสุดของเซลล์แ สงอาทิตย์ดงั ภาพที่ 3.9
Current
Sensor

DC

PV

DC

Drive
Voltage
Sensor
MPPT
(P&O)

ภาพที่ 3.9 การทดสอบรวมก ับเซลล์แสงอาทิตย์

LOAD
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บทที่ 4
กำรทดลองและผลกำรทดลอง
บทนี้ เป็ นการทดสอบ 3 แบบคื อการหาประสิ ทธิ ภาพของวงจรบู สต์ ค อนเวอร์ เตอร์ แ ละ
ทดลองการส่งจ่ายกาลังไฟฟ้ าของเซลล์แ สงอาทิ ตย์ และการทดลองโปรแกรมในการติ ด ตามกาลัง
งานไฟฟ้ าสูงสุดหรื อ MPPTเพื่อเอาค่าที่ได้มาเปรี ยบเทียบก ันซึ่งได้ค่า ตามผลการทดลองตั้งต่ อไปนี้

4.1 กำรทดสอบประสิ ทธิภำพของวงจรบูสต์ คอนเวอร์ เตอร์
โดยในการทดลองวงจรบูสต์คอนเวอร์ เตอร์ น้ ี ได้กาหนดแหล่งจ่ า ยทางด้า นอินพุต ไว้ที่ 100 V จาก
ผ่า นวงจรRectifierไฟฟ้ ากระแสตรงให้ก บั วงจรบู ส ต์ค อนเวอร์ เ ตอร์ จากนั้นท าการทดลองเพิ่ ม
ค่าดิว ตี้ ไซเคิ ล(Duty cycle) ผ่า นไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อจ่ า ยให้กบั เอาท์พุตที่ เป็ นโหลด R คงที่
หลังจากนั้นทดลองปรับค่าค่าดิวตี้ไซเคิลด้วย VR แล้ว บันทึ กค่ า แรงดันและกระแสทางด้า นอินพุต
และเอาท์พุต ดังแสดงในตารางการทดลองประสิทธิภาพของวงจรบูสคอนเวอร์เตอร์ตามตารางที่ 4.1
จากกราฟที่ แ สดงมาตามภาพที่ 4.1 แสดงให้เห็ นว่า อัต ตราส่ ว น Vin/Vout เมื่อปรับดิ ว ตี้ ไซเคิ ล
เพิ่มขึ้ นไปจะทาให้อตั ตราส่ ว นเพิ่มขึ้ นเรื่ อยๆในขณะที่ โหลดคงที่ ส่ ว นความสัมพันธ์ระหว่า งค่ า
กาลังอินพุตก ับเอาท์พุตตามภาพที่ 4.2 จะเห็นได้ว่า กาลังไฟฟ้ าที่ ได้น้ นั จะเพิ่มขึ้ นตามการปรับดิ ว ตี้
ไซเคิ ลไปเรื่ อ ยๆซึ่ ง จะมีค่ า ก าลัง งานไฟฟ้ าสู งสุ ด อยู่ที่ 460 W แล้ว ส่ ว นภาพที่ 4.3 การทดสอบ
ประสิทธิภาพบูสต์ค อนเวอร์ เตอร์ น้ นั แสดงให้เห็ นว่า วงจรบู สต์ค อนเวอร์ เตอร์ ทางานได้ต้ งั แต่ ได้
90% เกือบทั้งหมด ซึ่งถือว่าเหมาะสมที่จะนาไปใช้ในการทดลอง MPPT เป็ นต้น
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ตารางที่4.1 การทดลองประสิทธิภาพของวงจรบูสคอนเวอร์เตอร์
Duty
cycle
(%)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

อินพุต
แรงดัน กระแส กาลังไฟฟ้ า แรงดัน
Volt Amp
Watt
Volt
100 0.995
99.5
71
100 1.263
126.3
106
100 1.344
134.4
110
100 1.474
147.4
117
100 1.578
158.7
124
100 1.752
175.2
133
100 1.978
197.8
144
100 2.163
216.3
151
100
2.47
247
160
100 2.895
289.5
176
100 3.162
316.2
188
100 3.814
381.4
210
100 4.592
459.2
220

เอาท์พุต
กระแส กาลังไฟฟ้ า ประสิทธิภาพ
Amp
Watt
0.988
70.15
70.5
1.17
124.02
98.19
1.2
132
98.21
1.243
145.43
98.66
1.27
157.48
99.23
1.309
174.1
99.37
1.359
195.7
98.94
1.394
210.49
97.32
1.439
230.24
93.21
1.509
265.58
91.74
1.569
294.97
93.29
1.659
348.39
91.35
1.7
374
81.45

จากตารางนามาแสดงค่าเป็ นกราฟคุณลักษณะของวงจร Boost Converter โดยประกอบด้ว ย
กราฟ แสดงค่ากระแส แสดงค่ า แรงดัน แสดงกาลังไฟฟ้ า ด้ว ยการปรับค่ า Duty Cycle ตามภาพที่
แสดงต่อไปนี้
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3

Vout/Vin

2.5

2
1.5
1

0.5
0
5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Duty Cycle

ภาพที่ 4.1ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนแรงดันอินพุตก ับแรงดันเอาท์พุต
500
400

กำลังไฟฟ้ ำ (W)

300
200
100
0

0

10

20

30

40

50

60

70

Duty Cycle
กาลังไฟฟ้ า Pin

กาลังไฟฟ้ า Pout

ภาพที่ 4.2ความสัมพันธ์ระหว่างค่ากาลังอินพุตก ับกาลังเอาท์พุต
120
100

ประสิทธิภาพ

80
60

40
20
0
0

5

10

15

20

25

30

35

Duty Cycle

ภาพที่ 4.3ประสิทธิภาพของวงจรบูสต์คอนเวอร์ เตอร์

40

45

50

55

60

65
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4.2 กำรทดลองกำรส่ งจ่ ำยกำลังไฟฟ้ ำของเซลล์ แสงอำทิตย์
ผลการทดลองนี้ทาโดยทาการเปิ ดไฟทั้งหมดส่องไปที่แผ่นโซล่า เซลล์จ ากนั้นทาการทดลองโดยใช้
R ปรับค่าได้ห รื อ VR เพื่อเพิ่มค่ า ดิ ว ตี้ ไซเคิ ล(Duty cycle) ทาให้มีการปรับเปลี่ยนการจ่ า ยโหลดR
โดยมีการทดลองปรับค่าดิวตี้ไซเคิลด้วย VR แล้ว บันทึ กค่ า แรงดัน กาลังไฟฟ้ าและกระแสทางด้า น
อินพุตและด้านเอาท์พุต ดังแสดงในตารางการทดสอบ 4.2ส่ ว นของการให้ค วามเข้ม แสงนั้นมีการ
ทดลองโดยการเปิ ดไฟทั้งหมด 9 ดวงแล้ว ทาการวัด ค่ า ความเข้มแสงโดยการใช้ Solar Powe Meler
ได้ค่าความเข้มแสงแล้วที่ 1200 วัตต์/ตารางเมตร ตามที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 3
จากภาพที่ 4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแส โดยจะเห็นได้ว่าค่ากระแสไฟฟ้ าสู งสุ ด อยู่ที่ 4.5
แอมป์ ในการปรับดิวตี้ไซเคิลที่ 60 % ซึ่งค่าของการปรับดิวตี้ไซเคิ ลมีผลอย่า งมากต่ อช่ ว งการแกว่ง
ของกระแส ส่วนภาพที่ 4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันอินพุตก ับเอาท์พุต ในการปรับดิ ว ตี้ ไซเคิ ล
จะทาให้แรงดันอินพุตและแรงดันเอาท์พุตค่ อยๆลดลงมา แต่ แ รงดันอินพุตจะมากกว่า ด้า นแรงดัน
เอาท์พุต และภาพที่ 4.6 ความสัมพันธ์ระหว่างกาลังอินพุตกบั กาลังเอาท์พุต การปรับค่ า ดิ ว ตี้ ไซเคิ ล
ทาให้ได้ค่ากาลังไฟฟ้ าสูงสุด ที่ 250 วัต ต์ ในการปรับค่ า ดิ้ ว ตี้ ไซเคิ ลที่ 35 %แต่ พอทาการปรับดิ ว ตี้
ไซเคิลต่อไปจะทาให้ได้กาลังไฟฟ้ าลดลงมาเรื่ อยๆ ส่ ว นภาพที่ 4.7 การหาประสิ ทธิ ภาพของเซลล์
แสงอาทิ ต ย์ จะแสดงให้เห็ นว่า ประสิ ทธิ ภาพที่ เหมาะสมจะอยู่ที่ 95 % ในการปรับดิ ว ตี้ ไ ซเคิ ล
ประมาณ 0- 20 %
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ตารางที่ 4.2 การทดลองการส่งจ่ายกาลังไฟฟ้ าของเซลล์แสงอาทิตย์
อินพุต
Duty cycle
แรงดัน กระแส
(%)
Volt Amp
2
124
1.3
4
122.5
1.3
6
121.2 1.38
8
119
1.42
10
118.4 1.49
12
117.1 1.52
14
116.9 1.58
16
114.3 1.62
18
112.5 1.72
20
107
1.8
22
96.5
2.1
24
91.3
2.33
26
88.3
2.46
28
83.2
2.7
30
80.5
2.82
32
79.8
3
34
76
3.17
36
73.2
3.2
38
69.2
3.45
40
66
3.56
42
63
3.67
44
59
3.79
46
56.7
3.89
48
53.8
3.99
50
50.9
4.08

กาลังไฟฟ้ า แรงดัน
Watt
Volt
161.2
122.2
159.25
121
167.25
123
168.98
124
176.41
128
177.99
128
184.704 128.8
185.166
129
193.5
131
192.6
125
202.65
127.8
212.72
128
217.21
127
238.41
131.2
227.01
130.5
239.4
136.3
240.92
132
234.24
132
238.74
131.9
234.96
130
231.21
125.5
223.61
123
220.56
124.2
214.66
119.3
207.67
117.2

เอ้าพุต
กระแส
Amp
1.25
1.24
1.25
1.25
1.26
1.27
1.28
1.28
1.31
1.3
1.29
1.38
1.31
1.37
1.3
1.29
1.35
1.3
1.32
1.29
1.32
1.28
1.26
1.26
1.24

กาลังไฟฟ้ า ประสิทธิภาพ
Watt
152.75
94.78
150.04
94.1
153.75
91.92
155
91.72
161.28
91.42
162.56
91.33
164.864
89.25
165.12
89.17
171.61
88.68
162.5
84.37
164.862
81.35
176.64
78.82
166.37
76.59
179.744
75.39
169.65
74.73
175.827
73.44
178.2
73.96
171.6
73.25
174.108
72.92
167.7
71.37
165.66
71.64
157.44
70.40
156.492
70.95
150.318
70.02
145.328
69.98
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ตารางที่ 4.2 การทดลองการส่งจ่ายกาลังไฟฟ้ าของเซลล์แสงอาทิตย์ (ต่อ)
52
54
56
58
60

48.1
45.6
42.6
40
38

4.17
4.24
4.32
4.38
4.44

200.57
193.34
184.03
175.2
168.72

114.1
110
102.9
95.3
81.3

1.23
1.22
1.23
1.22
1.2

140.343
134.2
126.567
116.266
97.56

69.97
69.41
68.77
66.36
57.82

จากตารางนามาแสดงค่ า เป็ นกราฟคุ ณ ลักษณะโดยประกอบด้ว ยกราฟ แสดงค่ า กระแส
แสดงค่าแรงดัน แสดงกาลังไฟฟ้ า ด้วยการปรับค่า Duty Cycle
5
4

กระแส (I)

3
2
1
0

0

10

20

30

40

50

60

70

60

70

Duty Cycle
กระแส Iin

กระแส Iout

ภาพที่ 4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสอินพุตก ับกระแสเอาท์พุต

แรงดัน (V)

150
100
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ภาพที่ 4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันอินพุตก ับแรงดันเอาท์พุต
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ภาพที่ 4.6 ความสัมพันธ์ระหว่างกาลังอินพุตก ับกาลังเอาท์พุต
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ภาพที่ 4.7 ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์

4.3 ผลกำรทดลองกำรติดตำมตำแหน่ งกำลังไฟฟ้ ำสู งสุ ดของเซลล์แสงอำทิตย์
ผลการทดลองนี้ จะให้ MPPT เป็ นควบคุ ม ดิ ว ตี้ ไซเคิ ล ตามหลัก การของอัล กอริ ทึ ม หรื อ ตาม
โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ออกแบบมา และให้ภาระเป็ นค่าความต้า นทานหลอดไฟโดยการ
ทดลอง แต่ละช่วงจะมีโหลดที่แตกต่างก ัน และมีการปรับความเข้มแสงให้ MPPT ทางานใน 3 Step
โดยที่ Step ที่ 1 ทาการเปิ ดไฟ 3 ดวง ที่ความเข้มแสง420 วัตต์/ตารางเมตร และ Step ที่ 2 ทาการเปิ ด
ไฟเพิ่มอีก 3 ดวง รวมเป็ น 6 ดวง ที่ความเข้มแสง 950 วัตต์/ตารางเมตร และ Step ที่ 3 ทาการเปิ ดไฟ
เพิ่มอีก 3 ดวง รวมเป็ น 9 ดวง ที่ความเข้มแสง 1200 วัตต์/ตารางเมตร ตามตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 ผลการทดลองการติดตามตาแหน่งกาลังไฟฟ้ าสูงสุดของเซลล์แสงอาทิตย์
ค่าความต้านทานหลอดไฟ 4
หลอด (121 โอห์ม)
ความ
ประสิทธิภาพ
เข้มแสง แรงดัน กระแส กาลังไฟฟ้ า แรงดัน กระแส กาลังไฟฟ้ า
Volt Amp
Watt
Volt Amp
Watt
step 1 30.5
1.8
52.39
63
0.8
50.4
96.201
step 2
97
1.83
177.51
132
1.3
171.6
96.670
step 3 119.8 2.5
299.5
183
1.53
279.99
93.485
ค่าความต้านทาน หลอดไฟ 3
อินพุตจาก Solar cell
หลอด (161 โอห์ม)
ความ
ประสิทธิภาพ
เข้มแสง แรงดัน กระแส กาลังไฟฟ้ า แรงดัน กระแส กาลังไฟฟ้ า
Volt Amp
Watt
Volt Amp
Watt
step 1 30.37 1.55
47.0735
59
0.75
44.25
94.00
step 2
71
2.55
181.05
160
1.05
168
92.790
step 3
94
2.97
279.18
205
1.24
254.2
91.052
ค่าความต้านทาน หลอดไฟ 2
อินพุตจาก Solar cell
หลอด( 242 โอห์ม)
ความ
ประสิทธิภาพ
เข้มแสง แรงดัน กระแส กาลังไฟฟ้ า แรงดัน กระแส กาลังไฟฟ้ า
Volt Amp
Watt
Volt Amp
Watt
step 1 30.45 0.43
45.58
56
0.75
42
92.1456
step 2
106
1.83
203.862
195
0.82
199.26
97.7425
step 3 111.4 2.16
240.624
243
0.91
221.13
91.898
อินพุตจาก Solar cell

จากผลการทดลองจากตารางที่ 4.3 ผลทดลองค่าความต้า นทานหลอดไฟ 4 หลอดนั้น จะได้
ค่ากาลังไฟฟ้ าทางด้านอินพุตแล้วเอาท์พุตที่ต่างก ัน ซึ่งแสดงว่า MPPT ได้มีการวิ่งเข้า หาจุ ด ที่ มีกาลัง
งานไฟฟ้ าสู งสุ ด เป็ นไปตามเงื่ อนไง ซึ่ งนามาได้ค่ า ประสิ ทธิ ภาพออกได้แ สดงให้เห็ น ว่า ได้สอด
คล่องก ับความหน้า จะเป็ นตามผลการทดลองตามตารางที่ 4.1 เมื่อมีการเปรี ยบเที ยบกนั ส่ ว นการ
ทดลองค่าความต้านทานที่หลอด 3 หลอด และทดลองค่ า ความต้า นทานที่ ห ลอด 2 หลอด ซึ่ งค่ า ที่
ได้มานั้นได้มีการวิ่งเข้าหาจุดกาลังงานไฟฟ้ าสูงสุดมาใช้งานได้จริ งเปรี ยบความต้า นทานที่ ห ลอด 4
หลอด ที่กล่าวไป นั้นแสดงให้เห็นว่าการทดลอง MPPT เป็ นไปตามผลการทดลองที่ได้ออกแบบไว้
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บทที่ 5
สรุปผลกำรทดลอง
โครงงานนี้ได้ศึกษค้นคว้าออกแบบสร้างวงจรบูสคอนเวอร์เตอร์ร่วมก ับเซลล์แ สงอาทิ ตย์ข นาด 480
W แรงดันขณะเปิ ดวงจรของแผ่น เซลล์แ สงอาทิ ตย์ที่ 21.6 V และกระแสลัด วงจรของเซลล์
แสงอาทิตย์ที่ 5.17 A ใช้ IGBT เป็ นสวิตช์กาลัง ที่ทางานความถี่ 10 KHz และใช้ไดโอดแบบอัลตร้า
ฟาสต์ซ่ ึงการออกแบบหาอุปกรณ์ขนาดต่าง ๆ สามารถหาได้ที่กล่า วไปแล้ว ในบทที่ 3 แต่ ในการใช้
งา นจริ งจะใช้ ต ั ว เห นี่ ยว น าข นา ด 2 .6 4 mH ตั ว เก็บ ประจุ ข นา ด 5 5 0 μF ในส่ ว นข อง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ น้ นั ได้ออกแบบไมโครคอนโทรลเลอร์ เขี ยนบนบอร์ ด AdruinoR 3โดยให้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เ ป็ นตัว ประมวลผลการติ ด ตามต าแหน่ ง ก าลัง ไฟฟ้ าสู ง สุ ด ของเซลล์
แสงอาทิ ต ย์จ ะใช้วิธี ก ารรบกวนและการสัง เกตโดยในส่ ว นของการทดลองหาประสิ ท ธิ ภ าพ
วงจรบูสคอนเวอร์ เตอร์โดยการกาหนดแหล่งจ่ า ยทางด้า นอินพุตด้ว ยไฟฟ้ ากระแสตรง จากนั้นทา
การปรับดิวตี้ไซเคิลโดยผลการทดลองที่ได้อยูใ่ นเกณฑ์มากกว่า 90 % ของการทดลอง แบบที่ 2 การ
ทดลองประสิทธิภาพของแผ่งเซลล์แสงอาทิตย์โดยทาการเปิ ดหลอดไฟฟ้ าแทนแสงดวงอาทิ ตย์ส่อง
ไปที่ แ ผ่ นเซลล์แ สงอาทิ ต ย์ เพื่ อเพิ่ม ค่ า ดิ ว ตี้ ไ ซเคิ ล โดยจากผลการทดลองได้จุ ด ที่ มีก ารส่ ง จ่ า ย
กาลังไฟฟ้ าสู ง สุ ด ที่ ดิ ว ตี้ ไซเคิ ล 35 %แบบที่ 3 การทดลองการติ ด ตามกาลัง ตาแหน่ งกาลังไฟฟ้ า
สูงสุดของเซลล์แสงอาทิตย์โดยการทดลองนี้ จ ะใช้ MPPT ในการควบคุ มดิ ว ตี้ ไซเคิ ลเพื่อหาจุ ด จ่ า ย
กาลังงานไฟฟ้ าสูงสุด ผลที่ได้การปรับเข้าหาจุดสูงสุดตามที่คาดไว้

48

เอกสำรอ้ำงอิง
[1] บภทัระ สุวรรณไตร พิสิษฐ์ ลิวธนกุลและพงศ์พิชญ์ วิภาสุรมณฑล. การหาค่ า กาลังไฟฟ้ าสู งสุ ด
ของเซลล์แสงอาทิตย์ดว้ ยวิธีการเพิ่มค่ า ความนาสาหรับวงจรแปลงผันไฟตรง-ไฟตรงชนิ ด เต็ม
บริ ดจ์ทีมีการทางานแบบเหลือมเฟสของสวิตช์. การประชุมวิ ชาการทาง วิศวกรรมไฟฟ้ า ครั้ง33
(EECON-33). 1-3 ธันวาคม 2553, จังหวัดเชียงใหม่.
[2] Konze, Arthur(2004)“solarcell”http://www.neutron.rmutphysics.com/new/index.php?
option.comcontent&task=view&id=2128&Itemid=14.
[3] Hussein, K.H. and Muta, I., , “Maximum Photovoltaic Power Tracking: an Algorithm
for Rapidly Changing Atmospheric Conditions”, IEE Proceedings on Generation,
and Distribution, Vol. 142, No. 1, pp. 59-64, 1995.
[4] Martina, C. and Hartmut, H., “A Ripple-Based Maximum Power Point Tracking
Algorithm for a Single-Phase, Grid-Connected Photovoltaic System”, Solar Energy, Vol. 63,
No. 5, pp. 277-282, 1998.
[5] นิ มิต บุญภิรมย์, “อิเล็กทรอนิกส์กาลัง ”, เอกสารประกอบการสอนวิชา EEG442,
มหาวิทยาลัยศรี ปทุ ม, 2557.
[6] วีรเชษฐ์ ขันเงิน , “อิเล็กทรอนิ กส์กาลัง ”,ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า, คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , 2547.

49

ภำคผนวก

50

โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์
#define Frequency 800
#define MAXPWM Frequency / 1.5 // 50%
#define MINPWM Frequency /10 // 10%
#define Ratio 4
intPWM_Duty = MINPWM;
constintMove_Point = Frequency / 20; //5%
unsigned char Case;
constintnumReadings = 10;
constint numReadings2 = 10;
const char SET_LOOP = 10;
int readings[numReadings]; // the readings from the analog input
int readings2[numReadings2]; // the readings from the analog input
int index2 = 0;
int total2 = 0;
int average2 = 0;

// the index of the current reading
// the running total
// the average

int index = 0;

// the index of the current reading

int total = 0;

// the running total

int average = 0;
float AMP = 0;
float VOLT = 0;

// the average
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float D_AMP = 0;
float D_VOLT = 0;
float O_AMP = 0;
float O_VOLT = 0;
char buffer[25]; // just give it plenty to write out any values you want to test
intinputPin = A0;
char DE = 0;

//char * floatToString(char * outstr, float value, int places, intminwidth=, bool rightjustify) {
char * floatToString(char * outstr, float value, int places, intminwidth=0, bool rightjustify=false)
{
// this is used to write a float value to string, outstr. oustr is also the return value.
int digit;
float tens = 0.1;
inttenscount = 0;
inti;
floattempfloat = value;
int c = 0;
intcharcount = 1;
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int extra = 0;
// make sure we round properly. this could use pow from <math.h>, but doesn't seem worth the
import
// if this rounding step isn't here, the value 54.321 prints as 54.3209

// calculate rounding term d: 0.5/pow(10,places)
float d = 0.5;
if (value < 0)
d *= -1.0;
// divide by ten for each decimal place
for (i = 0; i < places; i++)
d/= 10.0;
// this small addition, combined with truncation will round our values properly
tempfloat += d;

// first get value tens to be the large power of ten less than value
if (value < 0)
tempfloat *= -1.0;
while ((tens * 10.0) <= tempfloat) {
tens *= 10.0;
tenscount += 1;
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}

if (tenscount> 0)
charcount += tenscount;
else
charcount += 1;

if (value < 0)
charcount += 1;
charcount += 1 + places;

minwidth += 1; // both count the null final character
if (minwidth>charcount){
extra = minwidth - charcount;
charcount = minwidth;
}

if (extra > 0 and rightjustify) {
for (inti = 0; i< extra; i++) {
outstr[c++] = ' ';
}
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}

// write out the negative if needed
if (value < 0)
outstr[c++] = '-';

if (tenscount == 0)
outstr[c++] = '0';

for (i=0; i<tenscount; i++) {
digit = (int) (tempfloat/tens);
itoa(digit, &outstr[c++], 10);
tempfloat = tempfloat - ((float)digit * tens);
tens /= 10.0;
}

// if no places after decimal, stop now and return

// otherwise, write the point and continue on
if (places > 0)
outstr[c++] = '.';
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// now write out each decimal place by shifting digits one by one into the ones place and
writing the truncated value
for (i = 0; i < places; i++) {
tempfloat *= 10.0;
digit = (int) tempfloat;
itoa(digit, &outstr[c++], 10);
// once written, subtract off that digit
tempfloat = tempfloat - (float) digit;
}
if (extra > 0 and not rightjustify) {
for (inti = 0; i< extra; i++) {
outstr[c++] = ' ';
}
}

outstr[c++] = '\0';
returnoutstr;
}
void setup()
{
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// initialize serial communication with computer:
Serial.begin(9600);
// initialize all the readings to 0:
for (intthisReading = 0; thisReading<numReadings; thisReading++)
readings2[thisReading] = 0;
for (int thisReading2 = 0; thisReading2 < numReadings2; thisReading2++)
readings2[thisReading2] = 0;

average = analogRead(inputPin);
average2 = analogRead(inputPin+2);

int_pwm();
}
voidint_pwm(){
// Set PB1/2 as outputs.
DDRB |= (1 << DDB1) | (1 << DDB2);

TCCR1A =
(1 << COM1A1) | (1 << COM1B1) |
// Fast PWM mode.
(1 << WGM11);
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TCCR1B =
// Fast PWM mode.
(1 << WGM12) | (1 << WGM13) |
// No clock prescaling (fastest possible
// freq).
(1 << CS10);
OCR1A = MINPWM;
OCR1B = MINPWM;
// Set the counter value that corresponds to
// full duty cycle. For 15-bit PWM use
// 0x7fff, etc. A lower value for ICR1 will
// allow a faster PWM frequency.
ICR1 = Frequency; // 5 KHz

}
void loop() {

// subtract the last reading:
total= total - readings[index];
// read from the sensor:
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readings[index] = analogRead(inputPin);
// add the reading to the total:
total= total + readings[index];
// advance to the next position in the array:
index = index + 1;

// subtract the last reading:
total2= total2 - readings2[index2];
// read from the sensor:
readings2[index2] = analogRead(inputPin+2);
// add the reading to the total:
total2= total2 + readings2[index2];
// advance to the next position in the array:
index2 = index2 + 1;
// if we're at the end of the array...
if (index >= numReadings)
// ...wrap around to the beginning:
index = 0;
if (index2 >= numReadings2)
// ...wrap around to the beginning:
index2 = 0;
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// calculate the average:
average = total / numReadings;
average2 = total2 / numReadings2;
AMP = (average - 512)*0.004882812*(1/0.100);
VOLT = (average2 * 0.004882812)* Ratio;

DE = DE+1;
if (DE>=SET_LOOP){
DE = 0;
D_AMP = AMP-O_AMP;
D_VOLT = VOLT-O_VOLT;
if ((D_AMP/D_VOLT)==(-(AMP/VOLT))){
// At MPP
PWM_Duty = PWM_Duty;
Case = 0;
}else{
if((D_AMP/D_VOLT)>-(AMP/VOLT)){
// To the Lift of MPP
// increase
PWM_Duty = PWM_Duty+Move_Point;
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if (PWM_Duty>= MAXPWM){
PWM_Duty = MAXPWM;
}
if (PWM_Duty<= MINPWM){
PWM_Duty = MINPWM;
}
OCR1A = PWM_Duty;
Case = 1;
}else{
// To the Lift Right of MPP
// Decrease
PWM_Duty = PWM_Duty-Move_Point;

if (PWM_Duty>= MAXPWM){
PWM_Duty = MAXPWM;
}
if (PWM_Duty<= MINPWM){
PWM_Duty = MINPWM;
}
OCR1A = PWM_Duty;
Case = 2;
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}
}
O_AMP = AMP;
O_VOLT = VOLT;
}

// send it to the computer as ASCII digits
Serial.print(Case);
Serial.print(" ");
Serial.print(PWM_Duty);
Serial.print(" ");
Serial.print(floatToString(buffer, D_AMP , 2));
Serial.print(" ");
Serial.print(floatToString(buffer, VOLT , 2));
Serial.print(" ");
Serial.println(floatToString(buffer, D_VOLT , 2));
delay(1);
}

// delay in between reads for stability

