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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำของโครงงำน 
 

เน่ืองจากในปัจจุบันน้ีมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของประชากรในโลก ซ่ึงมีความต้องการใช้
พลงังานเป็นจ านวนมากการใช้ชีวิตประจ าวนั พลงังานไฟฟ้าถือว่าเป็นพลงังานหลกัท่ีมนุษยไ์ด้มี
การน ามาประกอบกิจกรรม ชีวิตประจ าว ันและใช้ในอุตสาหกรรม อีกทั้ งย ังสร้างความ
เจริญกา้วหนา้ แกร่ะบบเศรษฐกจิของประเทศชาติ ในปัจจุบันน้ีได้ค านึงถึงพลงังานทดแทนท่ีจะ
ผลิตไฟฟ้าในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นพลงังานไฟฟ้าจากเข่ือน พลงังานไฟฟ้าจากถ่านหินและ
พลงังานท่ีมีอยา่งมหาศาลคือพลงังานจากดวงอาทิตยน้ี์เอง แต่ในปัจจุบันมีการน าเอาพลงังานจาก
แสงอาทิตยม์าใช้ประโยชน์น้อยมากในการผลิตกระแสไฟฟ้า และส่วนท่ีได้น ามาใช้ ยงัไม่เกดิ
ประสิทธิภาพสูงสุดระบบเซลลแ์สงอาทิตยแ์บ่ง 2 ประเภท ดงัรูป  
 

 
 
ภาพท่ี 1.1ประเภทของเซลลแ์สงอาทิตย ์
 

1.2 วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

พลงังานแสงอาทิตย ์เป็นพลงังานของแสงและพลงังานของความร้อนท่ีแผ่รังสีมาจากดวง
อาทิตย์ ในปัจจุบันเป็นแหล่งพลังงานท่ีถูกน าไปใช้เป็นพลังงานทดแทนเป็นจ านวนมาก [2]  
พลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นแหล่งพลงังานท่ีใช้กนัอย่างแพร่หลาย เป็นพลงังานท่ีมีการลงทุนต ่ากว่า
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พลงังานอ่ืน อีกทั้งยงัมีอยูอ่ยา่งไม่จ ากดั สะอาดและไม่กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม[1] โครงงานน้ีเป็นการ
เปล่ียนแปลงก  าลงัไฟฟ้าท่ีผลิตไดต้ามสภาวะแวดลอ้มให้ได้ก  าลงัไฟฟ้าสูงสุดจากเซลล์แสงอาทิตย ์
โดยการปรับต าแหน่งก  าลงัไฟฟ้าสูงสุด ( Maximum Power Point Tracking: MPPT) ของเซลล ์

แสงอาทิตย ์โดยใช ้Microcontroller มาควบคุมดว้ยขั้นตอนวิธีของ MPPT ท่ีจะท าให้ได้ค่า
ต าแหน่งก  าลงัไฟฟ้าท าให้มีการปรับเปล่ียนค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าขาออกสูงโดยยา้ยจุด
ควบคุมไปยงัแรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าขาออกของเซลล์แสงอาทิตยน์ั้นให้ก  าลงัไฟฟ้าท่ีผลิต
ข้ึนไดส่้งออกไปมากท่ีสุดในสภาวะหน่ึงๆ[4] 
 

1.3วัตถุประสงค์ 
 

1.เพ่ือน าพลงังานจากเซลลแ์สงอาทิตยม์าใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
2.เพ่ือสร้างอุปกรณ์เปล่ียนพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานไฟฟ้าเพ่ือส่งออก  
3.เพ่ือสร้างระบบ MPPT มาใช้กบัเซลลแ์สงอาทิตย  ์

 

1.4ขอบเขตของโครงกำร 
 

1. ใชเ้ซลลแ์สงอาทิตยข์นาด300 วตัต์ 
2. ทดสอบการใชง้านทั้งในห้องปฏิบติัการและสถานท่ีใชง้านจริง เพ่ือให้ได้มาซ่ึงขอ้มูลท่ีมี

ประโยชน์กบัการปรับปรุงตวัเคร่ืองให้ไดคุ้ณสมบติัตามตอ้งการ 
3. ออกแบบระบบการการท างานของ MPPT เพ่ือเปรียบเทียบจุดก  าเนิดก  าลงัไฟฟ้าสูงสุด

ของ เซลลแ์สงอาทิตยโ์ดยใชว้งจร Boost Convertor. 
4. แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้ DC – DC Converter 
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1.5แผนผังกำรออกแบบ 
 

PV 
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ภาพท่ี 1.2 แผนผงัการท างานของเซลลแ์สงอาทิตย ์
 

1.6ประโยชน์ของโครงงำน 
 

1.เรียนรู้การท างานของเซลลแ์สงอาทิตย  ์
2.เพ่ือให้เซลลแ์สงอาทิตยท์ างานท่ีแรงดนัไฟฟ้าเขา้ใกลจุ้ดผลิตก  าลงัไฟฟ้าสูงสุด  
3.สามารถน าไปดดัแปลงใชง้านกบัแหล่งพลงังานไดห้ลากหลายมากข้ึน 
4.เป็นการน าพลงังานจากแหล่งธรรมชาติมาใชอ้ยา่งคุม้ค่าและไม่มีวนัหมดไปจากโลกน้ี 
5.ท าให้สามารถทราบขอ้ดีและขอ้เสียของระบบโซล่าเซลลไ์ด้ 
6.ไม่ต้องใช้เช้ือเพลิงอ่ืนใดนอกจากแสงอาทิตย ์รวมถึงไม่มีการเผาไหม ้จึงไม่กอ่ให้เกดิ

มลภาวะดา้นอากาศและน ้ า 
7.ตรวจสอบการเปล่ียนแปลงคุณสมบติัทางไฟฟ้าของเซลลแ์สงอาทิตย ์ โดยใช ้ I-V curve 
8.ระบบ MPPT สามารถน าไปประยกุต์ใชก้บัแหล่งพลงังานทดแทนอ่ืนๆได้ เช่นกงัหันน ้ า

ขนาดเลก็และกงัหันลม ฯลฯ 
 
 

 

 

MPPT 

Controller 
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บทที2่ 
ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 

2.1ทฤษฎขีองเซลล์แสงอำทติย์  [1] 
 

2.1.1 คุณสมบตัขิองเซลล์แสงอำทิตย์ 
เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นส่ิงประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเป็น

อุปกรณ์ส าหรับเปล่ียนพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้เป็นพลงังานไฟฟ้า โดยการน าสารก ึ่งตัวน า เช่น
ซิลิกอน ซ่ึงมีราคาถูกท่ีสุดและมีมากท่ีสุดบนพ้ืนโลกมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือผลิต
ให้เป็นแผ่นบางบริสุทธ์ิ และทันทีท่ีแสงตกกระทบบนแผ่นเซลล์ รังสีของแสงท่ีมีอนุภาคของ
พลงังานประกอบท่ีเรียกว่า โฟตอน (Proton) จะถ่ายเทพลงังานให้กบัอิเล็กตรอน (Electron) ในสาร
ก ึง่ตวัน า จนมีพลงังานมากพอท่ีจะกระโดดออกมาจากแรงดึงดูดของอะตอม ( atom) และเคล่ือนท่ี
ได้อย่างอิสระ ดังนั้นเม่ืออิเล็กตรอนเคล่ือนท่ีครบวงจรจะท าให้เกดิไฟฟ้ากระแสตรงข้ึน เม่ือ
พิจารณาลกัษณะการผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตยพ์บว่า เซลล์แสงอาทิตยจ์ะมีประสิทธิภาพการ
ผลิตไฟฟ้าสูงท่ีสุดในช่วงเวลากลางวนั ซ่ึงสอดคลอ้งและเหมาะสมในการน าเซลล์แสงอาทิตยม์าใช้
ผลิตไฟฟ้า เพ่ือแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนพลงังานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวนั 

1. ไม่มีช้ินส่วนท่ีเคล่ือนท่ีขณะใชง้าน จึงไม่มีมลภาวะทางเสียง 
2. ไม่กอ่ให้เกดิมลภาวะเป็นพิษจากขบวนการผลิต 
3. มีการบ ารุงรักษานอ้ยมาก และใชง้านแบบอตัโนมติัไดง่้าย 
4. สามารถผลิตเป็นแผงขนาดต่าง ๆ ไดง่้าย ท าให้สามารถผลิตไดป้ริมาณมาก 
5. เป็นการใชพ้ลงังานแสงอาทิตยท่ี์ไดม้าฟรี และไม่มีส้ินสุด 
6. ผลิตไฟฟ้าไดทุ้กมุมโลกแมบ้นเกาะเล็ก ๆ กลางทะเล บนยอดเขาสูง และในอวกาศ 

เซลลแ์สงอาทิตยถู์กสร้างข้ึนมาคร้ังแรกในปี  ค.ศ.1954 (พ.ศ.2497) โดยแชปปิน(Chapin) ฟูลเลอร์ 
(Fuller) และเพียสัน (Pearson) แห่งเบลล์เทลเลโฟน (Bell Telephon) โดยทั้ ง 3ท่านน้ีได้ค้นพบ
เทคโนโลยกีารสร้างรอยต่อ พี-เอน็ (P-N) แบบใหม่ โดยวิธีการแพร่สารเข้าไปในผลึกของซิลิกอน 
จนไดเ้ซลลแ์สงอาทิตยอ์นัแรกของโลก ซ่ึงมีประสิทธิภาพเพียง 6% ซ่ึงปัจจุบันน้ีเซลล์แสงอาทิตย์
ไดถู้กพฒันาข้ึนจนมีประสิทธิภาพสูงกว่า 15% ในระยะแรกเซลลแ์สงอาทิตยส่์วนใหญ่จะใช้ส าหรับ
โครงการดา้นอวกาศ ดาวเทียมหรือยานอวกาศท่ีส่งจากพ้ืนโลก ไปโคจรในอวกาศ กใ็ช้แผงเซลล์
แสงอาทิตยเ์ป็นแหล่งก  าเนิดพลงัไฟฟ้า ต่อมาจึงได้มีการน าเอาแผงเซลล์แสงอาทิตยม์าใช้บนพ้ืน
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โลกเช่นในปัจจุบนัน้ี เซลลแ์สงอาทิตยใ์นยุคแรก ๆ ส่วนใหญ่จะมีสีเทาด าแต่ในปัจจุบันน้ีได้มีการ
พฒันาให้เซลลแ์สงอาทิตยมี์สีต่างๆ กนัไป เช่น แดง น ้ าเงิน เขียว เป็นตน้   
 

2.1.2 ประเภทของเซลล์แสงอำทิตย์[2] 
เซลลแ์สงอาทิตยท่ี์นิยมใชก้นัอยู่ในปัจจุบนัจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 
1. กลุ่มเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์ท าจากสารก ึง่ตวัน าประเภทซิลิคอน จะแบ่งตามลกัษณะของผลึก

ท่ีเกดิข้ึน คือ แบบท่ีเป็นรูปผลึก (Crystal) และแบบท่ีไม่เป็นรูปผลึก (Amorphous) แบบท่ีเป็นรูป
ผลึกจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดผลึกเดียวซิลิคอน (Single Crystalline Silicon Solar Cell)และ
ชนิดผลึกรวมซิลิคอน (Poly Crystalline Silicon Solar Cell) แบบท่ีไม่เป็นรูปผลึก คือชนิดฟิล์ม
บางอะมอร์ฟัสซิลิคอน (Amorphous Silicon Solar Cell) 

2. กลุ่มเซลล์แสงอาทิตยท่ี์ท าจากสารประกอบท่ีไม่ใช่ซิลิคอน ซ่ึงประเภทน้ีจะเป็นเซลล์
แสงอาทิตยท่ี์มีประสิทธิภาพสูงถึง 25% ข้ึนไป แต่มีราคาสูงมากไม่นิยมน ามาใช้บนพ้ืนโลก จึงใช้
งานส าหรับดาวเทียมและระบบรวมแสงเป็นส่วนใหญ่ แต่การพฒันาขบวนการผลิตสมยัใหม่จะท า
ให้มีราคาถูกลง และน ามาใช้มากข้ึนในอนาคต (ปัจจุบันน ามาใช้เพียง 7 % ของปริมาณท่ี มีใช้
ทั้งหมด) 

 
2.1.3  ส่วนประกอบของเซลล์แสงอำทิตย์ 
แรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีผลิตข้ึนจากเซลลแ์สงอาทิตยเ์พียงเซลล์เดียวจะมีค่าต ่ามาก การน ามาใช้

งานจะตอ้งน าเซลลห์ลาย ๆ เซลล ์มาต่อกนัแบบอนุกรมเพ่ือเพ่ิมค่าแรงเคล่ือนไฟฟ้าให้สูงข้ึน เซลล์
ท่ีน ามาต่อกนัในจ านวนและขนาดท่ีเหมาะสมเรียกว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย ์(SolarModuleหรือ 
Solar Panel)การท าเซลลแ์สงอาทิตยใ์ห้เป็นแผงกเ็พ่ือความสะดวกในการน าไปใชง้าน ด้านหน้าของ
แผงเซลลป์ระกอบดว้ย แผ่นกระจกท่ี มีส่วนผสมของเหลก็ต ่า ซ่ึงมีคุณสมบติัในการยอมให้แสงผ่าน
ไดดี้ และยงัเป็นเกราะป้องกนัแผงเซลลอี์กดว้ย แผงเซลลจ์ะตอ้งมีการป้องกนัความช้ืนท่ีดีมากเพราะ
จะตอ้งอยูก่ลางแดดกลางฝนเป็นเวลายาวนาน ในการประกอบจะต้องใช้วสัดุท่ี มีความคงทนและ
ป้องกนัความช้ืนท่ีดี เช่น ซิลิโคนและอีวีเอ (Ethelele Vinyl Acetate) เป็นต้น เพ่ือเป็นการป้องกนั
แผ่นกระจกดา้นบนของแผงเซลล ์จึงตอ้งมีการท ากรอบดว้ยวสัดุท่ีมีความแข็งแรง แต่บางคร้ังกไ็ม่มี
ความจ าเป็น ถา้มีการเสริมความแข็งแรงของแผ่นกระจกให้เพียงพอ ซ่ึงกส็ามารถทดแทนการท า
กรอบไดเ้ช่นกนั ดงันั้นแผงเซลลจึ์งมีลกัษณะเป็นแผ่นเรียบ (laminate) ซ่ึงสะดวกใน การติดตั้ง 
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2.1.4 หลักกำรท ำงำนของเซลล์แสงอำทิตย์ 
คุณสมบติัการท างานของก  าลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากเซลล์แสงอาทิตยจ์ะมีค่าข้ึนอยู่กบัค่า

ความเข้มของการแผ่รังสีอาทิตย ์(Solar Radiation Flux) และอุณหภูมิ โดยเซลล์แสงอาทิตยจ์ะ
เปล่ียนค่าความเขม้ของการแผ่รังสีไปเป็นกระแสไฟฟ้า โดยจะมีค่ามากหรือน้อยข้ึนอยู่กบัค่าความ
เขม้ของการแผ่รังสี แต่ค่ากระแสดังกล่าวจะสูงสุดเพียงค่าหน่ึงเท่านั้น ส่วนแรงดันท่ีได้จากเซลล์
แสงอาทิตยจ์ะมีค่าข้ึนอยูก่บัค่าขนาดภาระทางไฟฟ้า ซ่ึงสามารถอธิบายความสมัพนัธ์ของกระแส 
และแรงดนัไดด้งัสมการ 

 

I = Ics − Io  (𝑒𝑥𝑝 [
𝑞𝑉

𝑛𝑘𝑡
] − 1)                              (2.1) 

 

เม่ือ  I  คือ   กระแสท่ีจ่ายออกของเซลลแ์สงอาทิตย ์ (แอมแปร์) 

𝑉 คือ   แรงดนัที%จ่ายออกของเซลลแ์สงอาทิตย ์ (โวลต์) 

Ics คือ   กระแสลดัวงจร (แอมแปร์) 

q    คือ   ค่าประจุของอิเลก็ตรอน1.6x10ˉ
19

J 

Io คือ   กระแสอ่ิมตวัยอ้นกลบั Reverse Saturation Current (แอมแปร์) 

N คือ   ค่าคงท่ีของรอยต่อ p-n 

K คือ   ค่าคงท่ีของ Boltzman1.381x1023JK−1 

T  คือ   อุณหภูมิ (เคลวิน) 

โดยจากสมการท่ี2-1 สามารถเขียนวงจรเทียบเคียงของเซลลแ์สงอาทิตย ์ ดังแสดงในภาพท่ี2.1  โดย
แทนดว้ยแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงต่อขนานกบัไดโอด  จากสมการ ค่ากระแสลดัวงจรISC จะมีค่า
เปล่ียนแปลงตามค่าความเขม้ของการแผ่รังสีของแสง  ถา้อุณหภูมิ T ของแผงเซลล์แสงอาทิตยมี์ค่า
สูงข้ึน จะเป็นผลให้ค่ากระแสท่ีได้รับมีค่าสูงข้ึนกว่าเดิมท่ีความเข้มของการแผ่รังสีเท่ากนั  แต่ค่า
แรงดนัสูงสุดท่ีเซลลแ์สงอาทิตยจ์ะมีค่านอ้ยลง  เม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างก  าลงังานไฟฟ้าท่ี
จ่ายออกกบัค่าแรงดนัท่ีเซลล์แสงอาทิตย ์จะเห็นว่ามีค่าก  าลงังานไฟฟ้าจ่ายออกสูงสุด (Maximum 
Power) ค่าหน่ึงประมาณ 60-80% ของแรงดนัจ่ายออก  ดงันั้นถา้ตอ้งการให้ประสิทธิภาพของเซลล์
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แสงอาทิตยมี์ค่าสูงสุดจ าเป็นต้องมีการควบคุมให้เซลล์แสงอาทิตยท์ างานท่ีจุดดังกล่าว โดยการ
ควบคุมค่าขนาดของภาระ 

 

ภาพท่ี 2.1 วงจรเทียบเคียงของเซลลแ์สงอาทิตย์ 
 

2.1.5  คุณสมบตัแิละตวัแปรที่ส ำคัญของเซลล์แสงอำทิตย์ [2] 

ในสภาวะการท างานของของเซลล์แสงอาทิตย์นั้ น ก  าลังไฟฟ้า ท่ีจ่ายออกข้ึนอยู่กบั
องค์ประกอบหลายอย่าง ท่ีมีส่วนท าให้เซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพการท างานต ่ าลงหรือ
ประสิทธิภาพในแต่ละพ้ืนท่ีต่างกนั  องค์ประกอบท่ีส าคญัดงักล่าวสามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 

 
1. ควำมเข้มของแสง 
กระแสไฟฟ้าจะเป็นสดัส่วนโดยตรงกบัความเขม้ของแสง หมายความว่า เม่ือความ

เขม้ของแสงสูงข้ึน กระแสท่ีได้จากเซลล์แสงอาทิตยก์จ็ะสูงข้ึน ในขณะท่ีแรงดันไฟฟ้าหรือโวลต์
แทบจะไม่แปรไปตามความเขม้ของแสงมากนัก ความเข้มของแสงท่ีใช้วดัเป็นมาตรฐานคือความ
เข้มของแสงท่ีว ัดบนพ้ืนโลกในสภาพอากาศปลอดโปร่ง ปราศจากเมฆหมอก และว ัด ท่ี
ระดับน ้ าทะเลในสภาพท่ีแสงอาทิตย์ตั้ งฉากกบัพ้ืนโลก ซ่ึง ความเข้มของแสงจะมีค่าเท่ากบั
100 mw/cm2หรือ 1000W/m2 ซ่ึงมีค่าเท่ากบั AM 1.5 (Air Mass 1.5) และถา้แสงอาทิตยท์ ามุม 60 
องศากบัพ้ืนโลก ความเขม้ของแสงจะมีค่าเท่ากบัประมาณเท่ากบั75mw/cm2หรือ 750W/m2 ซ่ึงมี
ค่าเท่ากบั AM2 กรณีของแผงเซลล์แสงอาทิตยน์ั้ น จะใช้ค่า AM 1.5 เป็นมาตรฐานในการว ัด
ประสิทธิภาพของแผง 
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ภาพท่ี  2.2 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างกระแสและแรงดนัท่ีอุณหภูมิ  25°C 

     เม่ือความเขม้ของแสงเปล่ียน 

 

ภาพท่ี 2.3 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างก  าลงัไฟฟ้าและแรงดนัท่ีอุณหภูมิ  25°C 

    เม่ือความเข้มของแสงเปล่ียน 
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2. อุณหภูมิ 
กระแสไฟฟ้า จะแปรตามอุณหภูมิท่ีเปล่ียนไปเลก็นอ้ย ในขณะท่ีแรงดันไฟฟ้าจะลดลงเม่ือ

อุณหภูมิสูงข้ึน ซ่ึงโดยเฉล่ียแลว้ทุก ๆ 1°C ท่ีเพ่ิมข้ึน จะท าให้แรงดันไฟฟ้าลดลง 0.5%และในกรณี
ของแผงเซลลแ์สงอาทิตยม์าตรฐานท่ีใช้ก  าหนดประสิทธิภาพของแผงแสงอาทิตยคื์อ ณ อุณหภูมิ 
25°C เช่น ก  าหนดไวว้่าแผงแสงอาทิตยมี์แรงดนัไฟฟ้าท่ีวงจรเปิด (Open CircuitVoltageหรือ VOC) 
ท่ี 21 V ณ อุณหภูมิ 25°C กจ็ะหมายความว่า แรงดนัไฟฟ้าท่ีจะได้จากแผงแสงอาทิตย ์ เม่ือยงัไม่ได้
ต่อกบัอุปกรณ์ไฟฟ้า ณ อุณหภูมิ  25°C จะเท่ากบั 21 V ถา้อุณหภูมิสูงกว่า   25°C เช่นอุณหภูมิ 30°C 
จะท าให้แรงดันไฟฟ้าของแผงแสงอาทิตยล์ดลง 2.5%  (0.5% 5  × °C)นั้นคือแรงดันของแผง
แสงอาทิตยท่ี์VOCจะลดลง 0.525 V (21 2.5% V ) เหลือเพียง 20.475 V (21 V – 0.525 V) สรุปได้ว่า 
เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน แรงดนัไฟฟ้ากจ็ะลดลง ซ่ึงมีผลท าให้ก  าลงัไฟฟ้าสูงสุดของแผงแสงอาทิตยล์ดลง
ดว้ย 

 

ภาพท่ี 2.4 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสและแรงดนัท่ีความเขม้แสง 

 

ภาพท่ี 2.5 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างก  าลงังานและแรงดนัท่ีความเขม้แสง 
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2.1.6  ควำมส้ินเปลืองก ำลังสูงสุดของเซลล์หน่ึงตวัในแผงเซลล์  
เซลลต์วัเดียวเม่ือต่อเขา้กบัภาระ เม่ือเซลล์ถูกเงาบังหรือภาระเปล่ียนกไ็ม่เกดิความเสียหาย

ใด ๆ เกดิข้ึนภายในวงจรนั้น เซลลย์งัทนทานต่อการเกดิวงจรเปิดหรือลดัวงจรได้ แต่เมือเซลล์น้ีต่อ
กบัเซลลอ่ื์น ๆ อีกหลายตวัเป็นแถวล าดบัตอนน้ี จะมีตวัก  าเนิดไฟฟ้าจ านวนมาก ซ่ึงบางกรณีอาจจะ
ไปไบอสัเซลลต์วัท่ีถูกเงาบงัท าให้เซลลพ์งั เน่ืองจากก  าลงัไฟฟ้าจ านวนมากจ่ายเข้าไปในตัวเซลล์ท า
ให้เกดิความร้อนสูง ถึงแมต้ัวเซลล์จะทนอุณหภูมิได้สูงถึง 150 -200 องศาเซลเซียส กต็ามจึงควร
ก  าหนดมิให้เกดิความร้อนสูงเกนิ 100 องศาเซลเซียส เพราะถา้อุณหภูมิสูงกว่าน้ีส่วนท่ีใช้เคลือบ
เซลล์อาจ เก ิดการเปล่ียนแปลงสมบัติทางกายภาพ  (มักเป ล่ียนไปในทางลบ)   เป็นผลให้
ประสิทธิภาพและการท างานของแผงเซลลต์ ่าลง อายกุารใชง้านสั้น 

 
2.1.7 ข้อจ ำกัดบำงประกำรของกำรต่อแผงเซลล์แสงอำทิตย์ 

การสร้างเคร่ืองก  าเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่จากแผงเซลล์แสงอาทิตย ์จะไม่ใช้แผงเซลล์ใหญ่
เพียงแผงเดียว  แต่จะใชโ้มดูลยอ่ยซ่ึงมีระดับแรงดันตามมาตรฐานมาต่ออนุกรม/ขนาน  เพ่ือให้ได้
แรงดนัและก  าลงัไฟฟ้าตามระบบท่ีตอ้งการ โดยอาจจะสรุปข้อควรจ าในการต่อเซลล์ไวพ้อสังเขป
ดงัน้ี 

1. เพ่ือให้ได้ก  าลงัไฟฟ้าและแรงดันสูง ๆ จะต้องน าเซลล์จ านวนหน่ึงมาต่ออนุกรมและ
ขนานกนัอยูใ่นแผงเซลล ์  

2. การเลือกเซลลใ์ห้คู่ควรกนั โดยทัว่ ๆ ไป เซลลท่ี์น ามาต่อขนานกนัควรมีแรงดันวงจรเปิด
เท่ากนัทุกตัว และท่ีส าคัญท่ีสุดคือ เซลล์ทุกตัวจะต้องมีแรงดัน ท่ีจุดก  าลงัสูงสุดเหมือนกนัหรือ
ใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุด ส่วนเซลลท่ี์น ามาต่ออนุกรมควรมีกระแสลดัวงจรเหมือนกนั และมีกระแสท่ี
จุดก  าลงัสูงสุดเท่ากนั  ถา้หากใช้เซลล์ท่ีไม่คู่ควรกนั  ผลกคื็อจะได้แผงท่ีไม่ดีนัก  เพราะเซลล์ท่ีมี
แรงดนัและกระแสไฟฟ้าสูงกว่า จะถ่ายก  าลงัเกนิพอของมนัเข้าไป ท าให้ส้ินเปลืองก  าลงัไฟฟ้าใน
ช่วงเวลาท่ีมีลกัษณะดอ้ยกว่า  ผลลพัธ์กคื็อการท างานของแผงเซลล์อาทิตยอ์นัน้ีจะไม่ดีนักเม่ือเกดิ
ก  าลงัส้ินเปลืองในเซลล ์ กท็ าให้ก  าลงัไฟฟ้าท่ีออกมาจากแผงลดลงโยงกนัเป็นลูกโซ่ 

3. การป้องกนัการเกดิปัญหา “จุดร้อน” ให้ใช้เซลล์ต่อขนานจ านวนมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมาก
ได ้แลว้จึงต่ออนุกรมเป็นสตริง อนัน้ีถา้มีเซลลช์ ารุด 1 ตัว ก  าลงัไฟฟ้าจะไม่ตกมาก ถา้การต่อเซลล์
ขนานจ านวนมากๆเป็นไปไดย้าก อาจแกปัญหาได้โดย ต่อไดโอดเบ่ียงคร่อมเซลล์ขนานในสตริง 
มนัจะยอมให้กระแสกลบัจ านวนมากผ่านท่ีแรงดนักลบัต ่าเวลามีเซลล ์ 1 ตวั ช ารุด   
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2.2 เทคนิคกำรหำจุดจ่ำยก ำลงัไฟฟ้ำสูงสุดของเซลล์แสงอำทติย์ (MPPT) 
 

ความหมายของเทคนิคการหาจุดจ่ายก  าลงัไฟฟ้าสูงสุดของเซลล์แสงอาทิตย ์(Maximum 
Power Point Tracking: MPPT) หมายถึง ขั้นตอน (algorithm) ซ่ึงใช้ในการท าให้เซลล์แสงอาทิตย์
สามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุดโดยทั่วไปเซลล์แสงอาทิตยจ์ะมีจุดการท างานท่ีดีท่ีสุดเพียงหน่ึงจุดท่ี
ภาวะใด ๆ กล่าวคือระบบจะสามารถส่งผ่านก  าลงัไฟฟ้าให้แกภ่าระท่ีต าแหน่งของแรงดันและ
กระแสค่าหน่ึง ซ่ึงปัจจัยท่ีมีผลต่อต าแหน่งดังกล่าวคือ อุณหภูมิและความเข้มแสง ซ่ึงมีความไม่
แน่นอนสามารถเปล่ียนแปลงตามส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นการหาจุดจ่ายก  าลงัไฟฟ้าสูงสุดของการท างาน
ของเซลล์แสงอาทิตย ์เพ่ือช่วยดึงก  าลังไฟฟ้าสูงสุดและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของเซลล์
แสงอาทิตย ์ดังนั้นจึงมีเทคนิคต่าง ๆ ในการหาค่าก  าลงัไฟฟ้าสูงสุดในทุก ๆ จุดของการท างาน
หลากหลายรูปแบบ 

วิธีการหาจุดจ่ายก  าลงัสูงสุดการจ่ายก  าลงัสูงสุดของเซลล์แสงอาทิตยใ์ห้กบัโหลดพบว่า
เส้นกราฟคุณลกัษณะของโหลด   (Load line) จะต้องเหมาะสมกบัเส้นกราฟระหว่างแรงดันและ
กระแสของเซลลแ์สงอาทิตยด์งัรูปท่ี พบว่าจากเสน้กราฟคุณลกัษณะของโหลดท่ีแสดงด้วยเส้น OA 
เซลลแ์สงอาทิตยจ์ะจ่ายก  าลงัเป็น P1 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าก  าลงัทั้งเซลลแ์สงอาทิตยส์ามารถจ่ายได้สูงสุด
คือ P2 ดงันั้นจึงมีเทคนิคต่างๆ ในการหาจุดจ่ายก  าลงัสูงสุดของเซลลแ์สงอาทิตย ์

ภาพท่ี 2.6  ผลของโหลดต่อเซลลแ์สงอาทิตย์ 
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2.2.1 วิธีเทียบสัดส่วนแรงดันขณะเปิดวงจร (A Fixed Percentage of the Open-
circuit   Voltage) 

วิธีน้ีจะตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานท่ีว่าแรงดนัท่ีจุดจ่ายก  าลงัสูงสุดจะมีความสัมพนัธ์เป็นเชิงเส้นกบั
แรงดันขณะเปิดวงจรโดยก  าหนดให้แรงดันท่ีจุดจ่ายก  าลงัสูงสุดมีค่าประมาณ 76เปอรเซ็นต์ของ
แรงดนัขณะเปิดวงจรแต่เน่ืองจากแรงดนัขณะเปิดวงจรไม่คงท่ีในแต่ละเวลาดังนั้นการท างานของ
วิธีน้ีจะท างานเป็นคาบเวลาโดยตดัโหลดออกเพ่ือวดัขนาดแรงดนัขณะเปิดวงจรเพ่ือน าไปหาแรงดัน
ท่ีจุดจ่ายก  าลงัสูงสุด(โดยทัว่ไปจะตดัโหลดออกทุกๆ 1 วินาทีเป็นเวลา10-50 ms) ซ่ึงข้อเสียของวิธีน้ี
คือจะท าให้การท างานของโหลดไมต่อเน่ือง 

 
2.2.2 วิธีกำรรบกวนและกำรสังเกต(Perturbation and Observation: P&O) [2] 

วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีง่ายไม่ซับซ้อนท างานเป็นคาบเวลาโดยใช้การเปรียบเทียบก  าลงัไฟฟ้าของ
เซลลแ์สงอาทิตยใ์นคาบเวลาปัจจุบันกบัคาบเวลากอ่นดังสมการdp = P(k) – P(k – 1) โดยถา้อตัรา
การเปล่ียนแปลงก  าลงัไฟฟ้ามีค่าเป็นบวกระบบจะปรับทิศทางของแรงดัน (เพ่ิมหรือลด แรงดัน) 
ตามทิศทางเดิมและถ้าอตัราการเปล่ียนแปลงก  าลังไฟฟ้ามีค่าเป็นลบระบบจะปรับทิศทางของ
แรงดนัสวนทางกบัทิศทางเดิมเพ่ือวิ่งเขาหาจุดจ่ายก  าลงัสูงสุดซ่ึงวิธีน้ีสามารถท างานได้ดีท่ีสภาวะ
คงตัว(สภาวะท่ีปริมาณแสงและอุณหภูมิเปล่ียนแปลงอย่างช้าๆ)แต่จะมีข้อเสียคือเม่ือเกดิการ
เปล่ียนแปลงปริมาณแสงอยา่งรวดเร็วจะท าให้การตามหาจุดจ่ายก  าลงัสูงสุดผิดพลาดได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.7 ลกัษณะการเบ่ียงเบนจากจุดจ่ายก  าลงัสูงสุดของวิธี P&O 
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จากรูปภาพท่ี2.7สมมติจุดการท างานเร่ิมตนของเซลลแ์สงอาทิตยอ์ยู่ท่ีจุด1ซ่ึงเป็นจุดจ่ายก  าลงัสูงสุด
ท่ี ปริมาณแสง S1 เม่ือรบกวนระบบคร้ังต่อไปในขณะท่ีปริมาณแสงเพ่ิมข้ึนเป็น S2 จะได้ค่า
ก  าลงัไฟฟ้าท่ีจุดท่ี 2 ซ่ึงมีก  าลงัไฟฟ้ามากกวา่จุดท่ี 1 แต่นอ้ยกว่าจุดท่ี 4 ซ่ึงเป็นจุดจ่ายก  าลงัสูงสุดของ
ปริมาณแสง S2 ระบบกจ็ะปรับเพ่ิมแรงดนัข้ึนซ่ึงท าให้จุดท างานวิ่งออกจากจุดจ่ายก  าลงัสูงสุดของ
ปริมาณแสง S2 และเม่ือรบกวนระบบอีกคร้ังในขณะท่ีปริมาณแสงเพ่ิมข้ึนเป็น S3 จะได้ค่า
ก  าลงัไฟฟ้าท่ีจุด 3 ซ่ึงมีก  าลงัไฟฟ้ามากกว่าจุดท่ี 2 แต่น้อยกว่าจุดท่ี 5 ซ่ึงเป็นจุดท่ีให้ก  าลงัไฟฟ้า
สูงสุดของปริมาณ S3 ระบบกจ็ะปรับเพ่ิมแรงดนัข้ึนอีกท าให้จุดการท างานเบ่ียงเบนไปจากจุดจ่าย
ก  าลงัสูงสุดท าให้ไม่สามารถดึงก  าลงัสูงสุดมาใช้ได้ส่วนการท่ีระบบจะสามารถกลบัมาหาจุดจ่าย
ก  าลงัสูงสุดไดอ้ยา่งถูกตอ้งอีกคร้ังจะเกดิข้ึนกต่็อเม่ือปริมาณแสงมีการเปล่ียนแปลงช้าลง หรือเขาสู่
สภาวะคงตวั 

โครงงานน้ีจะใชเ้ทคนิคการรบกวนและการสงัเกต (Perturbation and Observation)ลกัษณะ
การท างานคือการน าคุณลกัษณะทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตยคื์อกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและ
ก  าลงัไฟฟ้าโดยลกัษณะการท างานจะท างานเป็นคาบเวลาโดยจะท าการเปรียบเทียบคุณลกัษณะของ
ก  าลงัไฟฟ้าในคาบเวลาปัจจุบนักบัคาบเวลากอ่น ดงัสมการdP = P(k)- P( k-1)ขั้นตอนการหาจุดจ่าย
ก  าลงัไฟฟ้าสูงสุดดว้ยเทคนิคการรบกวนและการสงัเกตแสดงดงัภาพท่ี 2-5 (ค)   จะเห็นว่าเม่ืออตัรา
การเปล่ียนแปลงของก  าลังไฟฟ้ามีค่าเท่ากบัศูนย์แสดงว่าค่าก  าลังไฟฟ้าท่ีได้ ณ จุดนั้ นคือค่า
ก  าลงัไฟฟ้าสูงสุด ถา้อตัราการเปล่ียนแปลงก  าลังไฟฟ้ามีค่าเพ่ิมข้ึน ระบบจะท าการเปรียบเทียบ
คุณลกัษณะของแรงดนัอา้งอิงว่าอตัราการเปล่ียนแปลงมีค่าเพ่ิมข้ึนหรือไม่ ถา้เพ่ิมข้ึน ระบบจะเพ่ิม
ค่าแรงดนัอา้งอิงและวนกลบัไปเร่ิมต้นท างานใหม่ แต่ถา้อตัราการเปล่ียนแปลงของแรงดันอา้งอิง
ลดลง ระบบจะท าการลดค่าแรงดันอา้งอิงลงแลว้จะวนกลับไปเร่ิมต้นท างานใหม่ถา้อัตราการ
เปล่ียนแปลงก  าลงัไฟฟ้าลดลง ระบบจะท าการเปรียบเทียบคุณลกัษณะของแรงดันอา้งอิงว่าอตัรา
การเปล่ียนแปลงมีค่าลดลงหรือไม่ ถา้ลดลง ระบบจะเพ่ิมค่าแรงดันอา้งอิงและวนกลบัไปเร่ิมต้น
ท างานใหม่ แต่ถา้อตัราการเปล่ียนแปลงของแรงดันอา้งอิงเพ่ิมข้ึน ระบบจะท าการลดค่าแรงดัน
อา้งอิงลงแลว้จะวนกลบัไปเร่ิมตน้ท างานใหม่ 
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ภาพท่ี 2.8 ขั้นตอนการหาจุดจ่ายก  าลงัไฟฟ้าสูงสุดดว้ยเทคนิคการรบกวนและการสงัเกต 

วิธีการรบกวนและการสังเกตเป็นวิธีท่ีค่อนข้างง่ายและไม่ซับซ้อนแต่ข้อจ ากดัของการ
ติดตามหาค่ากาลังไฟฟ้าสูงสุดด้วยวิธี น้ี คือ สามารถท างานได้ดีภายใต้สภาวะการท างานท่ี
สภาพแวดลอ้มมีการเปล่ียนแปลงคงท่ี (ความเขม้แสงและอุณหภูมิมีการเปล่ียนแปลงอยา่งชา้ ๆ)  

 

2.2.3 วิธีเพิ่มค่ำควำมน ำ (Incremental Conductance: IncCond) [3]  

จากภาพท่ี 2.7 ก  าลงัไฟฟ้า-แรงดนัของเซลลแ์สงอาทิตยใ์นรูปท่ี 2.9จะได้ความสัมพนัธ์ของ
อตัราการเปล่ียนแปลงก  าลงัไฟฟ้าต่ออตัราการเปล่ียนแปลงแรงดนัเป็น 
 

 

 

 

ภาพท่ี 2.9 ก  าลงัไฟฟ้า-แรงดนัของเซลลแ์สงอาทิตย  ์
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2.3 ไมโครคอนโทรลเลอร์(Microcontroller) [4] 
 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ( microcontrollerหรือ MCU) คือ อุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก ซ่ึง

บรรจุความสามารถท่ีคลา้ยคลึงกบัระบบคอมพิวเตอร์ โดยในไมโครคอนโทรลเลอร์ได้รวมเอาซีพียู
หน่วยความจ า และพอร์ต ซ่ึงเป็นส่วนประกอบหลกัส าคญัของระบบคอมพิวเตอร์เขา้ไวด้้วยกนั โดย
ท าการบรรจุเขา้ไวใ้นตวัถงัเดียวกนั 

 
2.3.1  โครงสร้ำงทั่วไป 

โครงสร้างโดยทัว่ไป ของไมโครคอนโทรลเลอร์นั้น สามารถแบ่งออกมาได้เป็น 5
ส่วนใหญ่ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1.หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพีย ู (CPU : Central Processing Unit) 
2. หน่วยความจ า (Memory) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หน่วยความจ าท่ีมีไวส้ าหรับเกบ็

โปรแกรมหลกั (Program Memory) เปรียบเสมือนฮาร์ดดิสกข์องเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้ งโต๊ะ คือ
ขอ้มูลใดๆ ท่ีถูกเกบ็ไวใ้นน้ีจะไม่สูญหายไปแมไ้ม่มีไฟเล้ียง อีกส่วนหน่ึงคือหน่วยความจ าข้อมูล 
(Data Memory) ใชเ้ป็นเหมือนกระดาษทดในการค านวณของซีพีย ูและเป็นท่ีพกัขอ้มูลชั่วคราวขณะ
ท างาน แต่หากไม่มีไฟเล้ียง ข้อมูลกจ็ะหายไปคล้ายกบัหน่วยความจ าแรม (RAM) ในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ทัว่ๆ ไป แต่ส าหรับไมโครคอนโทรลเลอร์สมยัใหม่ หน่วยความจ าข้อมูลจะมีทั้ งท่ีเป็น
หน่วยความจ าแรม ซ่ึงข้อมูลจะหายไปเม่ือไม่มีไฟเล้ียง และเป็นอีอีพรอม (EEPROM : Erasable 
Electrically Read-Only Mempry) ซ่ึงสามารถเกบ็ขอ้มูลไดแ้มไ้ม่มีไฟเล้ียง 

3. ส่วนติดต่อกบัอุปกรณ์ภายนอก หรือพอร์ต (Port) มี 2 ลกัษณะคือ พอร์ตอินพุต (Input Port) 
และพอร์ตส่งสัญญาณหรือพอร์ตเอาต์พุต (Output Port) ส่วนน้ีจะใช้ในการเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์
ภายนอก ถือว่าเป็นส่วนท่ีส าคัญมาก ใช้ร่วมกนัระหว่างพอร์ตอินพุต เพ่ือรับสัญญาณ อาจจะด้วย
การกดสวิตช์ เพ่ือน าไปประมวลผลและส่งไปพอร์ตเอาต์พุต เพ่ือแสดงผลเช่น การติดสว่างของ
หลอดไฟ เป็นตน้ 

4. ช่องทางเดินของสญัญาณ หรือบสั (BUS) คือเสน้ทางการแลกเปล่ียนสัญญาณข้อมูลระหว่าง 
ซีพียู หน่วยความจ าและพอร์ต เป็นลักษณะของสายสัญญาณ จ านวนมากอยู่ภายในตัว
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยแบ่งเป็นบัสข้อมูล (Data Bus) ,บัสแอดเดรส (Address Bus) และบัส
ควบคุม (Control Bus) 

5. วงจรก  าเนิดสัญญาณนาฬิกา นับเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญมากอีกส่วนหน่ึง เน่ืองจากการ
ท างานท่ีเกดิข้ึนในตวัไมโครคอนโทรลเลอร์ จะข้ึนอยูก่บัการก  าหนดจังหวะ หากสัญญาณนาฬิกามี

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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ความถ่ีสูง จังหวะการท างานกจ็ะสามารถท าได้ถ่ีข้ึนส่งผลให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนั้น มี
ความเร็วในการประมวลผลสูงตามไปดว้ย 

 
2.3.2  ARDUINO UNO R3 
Arduinoเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้ AVR ขนาดเล็กเป็นตัวประมวลผลและ

สัง่งานเหมาะส าหรับน าไปใชใ้นการศึกษาเรียนรู้ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์และน าไปประยุกต์ใช้
งานเก ีย่วกบัการควบคุมอุปกรณ์ Input / Output ต่างๆไดม้ากมายทั้งในแบบท่ีเป็นการท างานตัวเดียว
อิสระหรือเช่ือมต่อสั่งงานร่วมกบัอุปกรณ์อ่ืนๆเช่นคอมพิวเตอร์ PC ทั้ งน้ีกเ็น่ืองมาจากว่าArduino
สนบัสนุนการเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์  Input / Output ต่างๆได้มากมายทั้ งแบบ Digital และAnalogเช่น
การรับค่าจากสวิตช์หรืออุปกรณ์ตรวจจบั (Sensor) แบบต่างๆรวมไปถึงการควบคุมอุปกรณ์  Output 
ต่างๆตั้งแต่ LED, หลอดไฟ,มอเตอร์, รีเลยฯ์ลฯ 

 
ตำรำงที่ 2.1 คุณสมบตั ิARDUINO UNO R3 

Microcontroller ATmega328 
Operating Voltage 5V 
Input Voltage (recommended) 7-12V 
Input Voltage (limits) 6-20V 
Digital I/O Pins 14 (of which 6 provide PWM output) 
Analog Input Pins 6 
DC Current per I/O Pin 40 mA 
DC Current for 3.3V Pin 50 mA 
Flash Memory 32 KB (ATmega328) of which 0.5 KB used by bootloader 
SRAM 2 KB (ATmega328) 
EEPROM 1 KB (ATmega328) 
Clock Speed 16 MHz 
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ตำรำงที่2.2ตำรำงกำรเปรียบเทียบคุณสมบตัิของArduino 

 

 

2.4 วงจรแปลงผันก ำลงัไฟฟ้ำกระแสตรง[5] 
 

2.4.1 หลักกำรท ำงำนของวงจรช๊อปเปอร์ 

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสวิตช่ิงเช่นมอสเฟทหรือไอจีบีทีจะท าหน้าท่ีเป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์
จะถูกก  าหนดให้ท างานในโหมดน ากระแสและหยดุน ากระแสโดยสมมติให้ท างานเช่นเดียวกบัการ
ท างานของสวิทช์ในอุดมคติดงัแสดงในภาพท่ี 2.10 

 

ก.วงจรช๊อปเปอร์ 
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ข.วงจรสมมูลของสวิทช์ 

 
ค.แรงดนัไฟฟ้าดา้นออก 

ภาพท่ี2.10การท างานของวงจรชอปเปอร์ 
 
เม่ือสวิทช์น ากระแสแรงดันเอาท์พุตจะมีค่าเท่ากบัแรงดันอินพุต(𝑉𝑜 = 𝑉𝑖𝑛)และหากสวิทช์ไม่น า
กระแสแรงดนัเอาท์พุตจะมีค่าเท่ากบั 0(𝑉𝑜 = 0)ซ่ึงช่วงเวลาในการน ากระแสและหยุดน ากระแสจะ
ได้แรงดันเอาท์พุตออกเป็นสัญญาณพลัส์ดังแสดงในรูป  2.10ซ่ึงสามารถหาค่าเฉล่ียของแรงดัน
เอาท์พุตไดด้งัน้ี 

𝑉𝑂   =
1

𝑇
∫ 𝑉𝑂

𝑡

0

(𝑡)𝑑𝑡 

     =
1

𝑇
∫ 𝑉𝑠

𝐷𝑇

0

𝑑𝑡 

 𝑉0   = 𝑉𝑠𝐷 (2.2) 
จากสมการท่ี(2.2)จะพบว่าแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงด้านออกจะถูกควบคุมได้จากการปรับ

ค่าดิวต้ีไซเคิล (Duty Cycle หรือ Duty Ratio:D) ซ่ึงDหมายถึงอตัราส่วนของช่วงเวลาท่ีสวิตช์
น ากระแสต่อช่วงเวลาหน่ึงคาบการสวิตช่ิงมีความสมัพนัธ์ตามสมการท่ี (2.3) 
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โดยVsคือแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 

Dคือดิวต้ีไซเคิล 

D =
ton

ton+toff
=

ton

T
 (2.3) 

 ton = DT 

toff = (1 − D)T 
 
โดย 

toff คือ  ช่วงเวลาน ากระแส 
toff คือ  ช่วงเวลาหยดุน ากระแส 
T คือ เวลาหน่ึงคาบ 

 
2.4.2 วงจรยกระดบัแรงดันไฟฟ้ำหรือวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ 

วงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์คือวงจรท่ีท าการเพ่ิมระดับแรงดันไฟฟ้าซ่ึงแรงดันไฟฟ้าด้าน
เอาท์พุตจะสูงกว่าแรงดนัทางดา้นอินพุตเง่ือนไขการท างานของวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์  

1. กระแสไฟฟ้าท่ีไหลผ่านตวัเหน่ียวน าณต าแหน่งเดียวกนัในแต่ละคาบจะมีค่าเท่ากนัและ
มีค่าเป็นบวกเสมอ 

2. แรงดนัไฟฟ้าเฉล่ียตกคร่อมตวัเหน่ียวน าในแต่ละคาบจะเท่ากบัศูนย  ์
3. ตวัเกบ็ประจุตอ้งมีขนาดใหญ่เพ่ือท าให้แรงดนัเอาท์พุตมีค่าคงท่ี 
4. ก  าลงัไฟฟ้าอินพุตเท่ากบัก  าลงัไฟฟ้าดา้นเอาท์พุต 

 

ภาพท่ี 2.11 วงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ 
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2.4.3 หลักกำรท ำงำนของวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ 
หลกัการท างานของวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์เพ่ือให้แรงดันด้านเอาท์พุตมีค่าตามต้องการ

จะเร่ิมตน้ท่ีขอ้ก  าหนดคือแรงดนัไฟฟ้าเฉล่ียตกคร่อมตัวเหน่ียวน าในแต่ละคาบจะเท่ากบัศูนยแ์ละ
สามารถหาค่ากระแสไฟฟ้าท่ีไหลผ่านตวัเหน่ียวน าได้โดยวิเคราะห์การท างานของสวิตช์ในแต่ละ
โหมด 

 
1. ขณะสวิตช์น ำกระแส 
จากรูปท่ี 2.13เม่ือสวิตช์น ากระแสจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงจะไหลผ่านตัวเหน่ียวน า

ผ่านสวิตช์ซ่ึงท าให้ตวัเหน่ียวน าประจุพลงังานไฟฟ้าขณะเดียวกนัไดโอดจะถูกไบอสัยอ้นกลบัท าให้
ไม่สามารถน ากระแสไดจ้ากกฎของเคอร์ชอฟฟ์จะได้สมการของแรงดนัไฟฟ้า  (สมการท่ี2-4)  

 
ภาพท่ี2.12วงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ขณะน ากระแส 

 −Vs + VL = 0 (2.4) 

   VL = VS = L
diL

dt
 (2.5) 

diL

dt
 =

VS

L
 

ขณะท่ีสวิตช์น ากระแสdt=DTเม่ืออตัราการเปล่ียนแปลงของกระแสคงท่ีอาจจะถือว่าการ
เพ่ิมของกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเสน้ท าให้สามารถค านวณไดจ้าก 

 

0
∆iL

∆t
=

∆iL

DT
=

VS

L
 (2.6) 

∆iL,om =
VSDT

L
 (2.7) 

โดย 

∆iL,om คืออตัราการเปล่ียนแปลงของกระแสไฟฟ้าของตวัเหน่ียวน าขณะสวิตช์น ากระแส  
 

D คือ  ดิวต้ีไซเคิล 
T  คือ  เวลาหน่ึงคาบ 
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ภาพท่ี  2.13 แรงดนัไฟฟ้าท่ีตกคร่อมตวัเหน่ียวน าและกระแสไฟฟ้าท่ีไหลผ่านตวัเหน่ียวน า  

 
 2. ขณะสวิตช์ไม่น ำกระแส 

เม่ือสวิตช์ไม่น ากระแสไฟฟ้าในตวัเหน่ียวน าจะเปล่ียนทนัทีทันใดไม่ไดไ้ดโอดจะถูกไบอสั
ไปหนา้ให้น ากระแสท าให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตวัเหน่ียวน าอยา่งต่อเน่ืองจากกฎของเคอร์ชอฟฟ์
จะไดส้มการของแรงดนัไฟฟ้าท่ีตกคร่อมตวัเหน่ียวน า  (สมการท่ี2-14) 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.14 วงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ขณะไม่น ากระแส 
  

 VL = Vs − VO (2.8) 
 

VL = L
diL

dt
 

 
diL

dt
=

VS−VO

L
 (2.9) 

 

ขณะสวิตช์หยดุน ากระแส𝑑𝑡 = (1 − D)Tอตัราการเปล่ียนแปลงของกระแสไฟฟ้าท่ีไหล
ผ่านตวัเหน่ียวน าคงท่ีและถือว่าการลดลงของกระแสเป็นเชิงเสน้ 
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∆iL,om = (
VS−VO

L
) (1 − D)T (2.10) 

 

ท่ีสภาวะอยูต่วัการเปล่ียนแปลงของกระแสไฟฟ้าท่ีไหลผ่านตวัเหน่ียวน ามีค่าเท่ากบัศูนย์ 
 

∆iL,on + ∆iL,off                       =    0 (2.11) 

(
Vs

L
) DT +

(Vs−VO)(1−D)T

L
        =   0 (2.12) 

VsD + (Vs − Vo)(1 − D)         =   0 

VsD + Vs − VsD − VO + VOD =   0 

Vs − VO(1 − D)                        =   0 

VO

Vs
=

1

1−D
 (2.13) 

 

สมมุติให้กระแสไฟฟ้าท่ีไหลผ่านตวัเหน่ียวน าเป็นแบบต่อเน่ืองและมีค่าเป็นบวกดังนั้นจะ
หาค่าตวัเหน่ียวน าท่ีเล็กสุดท่ีท าให้วงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ท างานได้ในขอบเขตระหว่างโหมด
กระแสไฟฟ้าท่ีไหลผ่านตวัเหน่ียวน าแบบต่อเน่ืองและไม่ต่อเน่ือง (สมการท่ี2.14) 

L = (
(Vin√2)D(max)

(∆If)
) (2.14)

  

การปรับค่าความเหน่ียวน าท่ีเล็กท่ีสุดจากสมการท่ี  (2.14) สามารถท าไดโ้ดยการปรับท่ีค่าD 

หรือค่าความต้านทานโหลดหรือความถ่ีสวิตช่ิง 

 
2.5IGBT 
 

IGBT ย่อมาจาก Insulated Gate Bipolar Transistor หลกัๆกคื็อมนัเป็นอุปกรณ์ท่ีเอาข้อดี
ของทรานซิสเตอร์ BJT กบัข้อดีของ MOSFET มารวมกนัBJT มีข้อดีในด้านการใช้เป็นตัวขยาย
สญัญาณ ทนกระแสได้สูง ส่วน MOSFET มีข้อดีในด้านการควบคุมด้วยแรงดัน ความเร็วในการ
สวิตช์ท่ีเร็วกว่า การน าเอาเทคโนโลยีทั้ งสองน้ีมารวมกนักคื็อการน าเอาโครงสร้างส่วนน ากระแส
ของ BJT กบัส่วนควบคุมของ MOSFET มารวมกนั สัญลกัษณ์ส่วนมากจะเป็นชนิดเอ็นแชนเนลมี
อยู ่2 แบบสญัลกัษณ์ของ IGBT ทั้ง2แบบ 
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ภาพท่ี 2.15 สญัลกัษณ์และการเรียกช่ือขาของ IGBT ทั้ง 2 แบบ 
ภาพท่ี 2.15(ก) สัญลกัษณ์คลา้ยกบัมอสเฟสมากเพียงแต่สัญลกัษณ์จะมีลูกศรเพ่ิมข้ึนมาตรง

ขาเดรนลกัษณะของลูกศรจะช้ีเขา้หาตวัหรือช้ีเขา้หาชั้นของซิลิคอนภายในตวั IGBT 
ภาพท่ี 2.15 (ข) จะเหมือนกบัสญัลกัษณ์ของทรานซิสเตอร์ แต่ตรงขาเกต (หรือขาเบสของ

ทรานซิสเตอร์) จะเพ่ิมขีดข้ึนมาอีกหน่ึงขีด เพ่ือให้เห็นว่าขีดท่ีเพ่ิมมานั้นไม่ได้ต่อถึงกนัโดยตรงกบั
ขาท่ีต่อออกมาภายนอก 

โครงสร้างของ IGBT ชนิดเอ็นแชนเนลแสดงเป็นภาพตัดขวางได้ดังภาพท่ีโครงสร้าง
ส่วนมากจะมีลักษณะเหมือนมอสเฟต จะแตกต่างตรงท่ี IGBT จะมีชั้ น P+หรือชั้ นอิงเจ็กต้ิง 
(injecting) ต่ออยูร่ะหว่างขาเดรน ซ่ึงในมอสเฟตจะไม่มี จากการท่ีขาเกตถูกก ัน้ด้วยชั้นของซิลิคอน
ออกไซด์ (SiO2) เป็นผลท าให้ความตา้นทานอินพุตท่ีขาเกตมีค่าสูงมากเหมือนกบัเพาเวอร์มอสเฟต 
โดยทัว่ไปจะมีค่าอยูช่่วง 10 จิกะโอห์ม 

จากผลดงักล่าวท าให้ลกัษณะของกราฟแสดงคุณสมบัติของกระแสและแรงดันของ IGBT 
มีลกัษณะคลา้ยกบักราฟของทรานซิสเตอร์ แต่การควบคุมกระแสเดรนจะอาศยัการควบคุมแรงดัน
ระหว่างขาเกตและขาซอร์สมากกว่า การควบคุมกระแสท่ีขาน้ีเหมือนกบัทรานซิสเตอร์ ซ่ึงกราฟ
แสดงแสดงคุณสมบติัของกระแสและแรงดนัของ IGBT แสดงดงัภาพท่ี 2.16(ก) และภาพท่ี 2.16(ข) 
เป็นกราฟคุณสมบติัการถ่ายโอนกระแสและแรงดนั 
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ภาพท่ี 2.16 (ก) แสดงคุณสมบติัระหว่างกระแสและแรงดนัของ IGBT 

 

 

ภาพท่ี 2.16 (ข) แสดงลกัษณะสมบติัการถ่ายโอนของ IGBT 
 
2.5.1 สภำวะน ำกระแส 
ขาเดรนเม่ือไดร้ับแรงดนัไบอสัตรงคือเป็นบวกเม่ือเทียบกบัซอร์สและแรงดันระหว่างเกต

กบัซอร์สมีค่าเกนิ VGS(th)ประจุไฟฟ้าบวกท่ีเกดิจากแรงดันท่ีขาเกตจะดึงเอาอิเล็กตรอนให้มา
รวมกนัอยูใ่นบริเวณภายใต้เกต ท าให้ชั้นบอด้ีตรงส่วนใต้เกตแปรสภาพเป็นnท าให้เกดิการต่อกนั
ของบริเวณ n-(drift region)เข้ากบับริเวณซอร์ส n+(source region)ซ่ึงการท างานเช่นน้ีเหมือนกบั
มอสเฟตกระแสอิเลก็ตรอนท่ีไหลจากขาซอร์สผ่านบริเวณใตเ้กตมายงับริเวณรอยเล่ือน n-จะรวมกบั
โฮลท่ีเป็นพาหนะขา้งนอ้ยท่ีถูกฉีดมาจากชั้นอินเจ็กต้ิง p+เพราะรอยต่อ J1ได้รับแรงดันไบอสัตรง 
ท าให้ IGBT อยูใ่นสภาวะน ากระแสเกดิการไหลของกระแสไฟฟ้าจากเดรนไปซอร์สได้ การรวมกนั
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ของโฮลและอิเลก็ตรอนภายในบริเวณ n- เรียกว่า การมอดูเลตสภาพน า(conductivity modulation) 
ผลการมอดูเลตน้ีจะท าให้ความตา้นทานของบริเวณ n-มีค่าต ่าลงเป็นการเพ่ิมความสามารถในการ
ขบัผ่านกระแสไดสู้งข้ึน ซ่ึงมีลกัษณะเหมือนเพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ ผลของความต้านทานท่ีลดลง
ท าให้แรงดนัตกคร่อมท่ีสภาวะน ากระแสลดต ่าลงดว้ย การสูญเสียก  าลงังานขณะน ากระแสจึงลดลง
ดว้ยทิศทางการไหลของอิเลก็ตรอนและโฮล 

 
2.5.2 สภำวะหยุดน ำกระแส 
 เม่ือแรงดันระหว่างขาเกตและซอร์สลดลงต ่ากว่าแรงดัน VGS(th) จะท าให้มีแรงดันไม่

เพียงพอส าหรับการแปรสภาพชั้นบอด้ีp เป็น n ไดท้ าให้บริเวณ n-ไม่ตรงกบับริเวณซอร์สn+ IGBT 
จึงอยูใ่นสภาวะหยดุน ากระแส ในสภาวะน้ีรอยต่อ J2 ท่ีไดร้ับแรงดนัไบอสักลบัจะท าให้เกดิกระแส
ร่ัวไหลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น นอกจากน้ียงัท าให้เกดิบริเวณปลอดพาหะ(depletion region)ข้ึนท่ี
รอยต่อ J2 ดว้ย บริเวณปลอดพาหะน้ีจะขยายบริเวณกวา้งข้ึนจนเกนิเขา้มายงับริเวณ n- มากกว่าท่ีจะ
ขยายไปยงับริเวณชั้นบอด้ีp เพราะชั้นบอด้ีp มีความหนาแน่นของสารท่ีโด๊ปบริเวณรอยเล่ือย n- มาก
เพียงพอกจ็ะท าให้การขยายบริเวณปลอดพาหะไม่สามารถแตะกบัชั้นอินเจ็กต้ิงp-ได้ชั้นบัฟเฟอร์ 
n+(buffer layer)กไ็ม่จ าเป็นตอ้งท าให้เกดิข้ึนหรือไม่จ าเป็นตอ้งโด๊ปสารทั้ งน้ีเพราะการแตะกนัของ
บริเวณทั้งสองจะท าให้เกดิการพงัทลายทางด้านไบอสัตรงส าหรับ IGBT ท่ีไม่การโด๊ปสารในชั้น
บฟัเฟอร์ n+น้ีจะเรียกว่า IGBT แบบสมมาตรซ่ึงจะมีอตัราทนแรงดันยอ้นกลบั(VRM หรือ BVSDS) 
เหมาะส าหรับการน าไปประยกุต์ใชใ้นวงจรไฟฟ้ากระแสสลบัการลดบริเวณความหนาของ n- ลงแต่
ยงัคงความสามารถของอตัราทนแรงดันตรงไว ้สามารถท าได้โดยเพ่ิมชั้นบัฟเฟอร์ n+ เข้าไปเพ่ือ
ป้องกนัการแตะกนัของบริเวณปลอดพาหะกบับริเวณอินเจ็กต้ิงp+ซ่ึงจะเรียก IGBT ชนิดน้ีว่า IGBT 
แบบไม่สมมาตร และจากการลดความหนาแน่นของบริเวณรอยเล่ือน n- จะช่วยส่งผลให้เกดิข้อดี
สองประการคือ 

1.ท าให้แรงดนัตกคร่อมขณะน ากระแสต ่าลง เป็นผลให้การสูญเสียก  าลงังานลดนอ้ยลงดว้ย  
2.ช่วยลดช่วงเวลาหยดุน ากระแสให้สั้นลงได ้

        แต่ขอ้เสียของการเพ่ิมชั้นบฟัเฟอร์ n+ กคื็อ จะลดความสามารถของอตัราทนแรงดันยอ้นกลบั
ให้เหลือนอ้ยลงเพียงไม่ก ีสิ่บโวลต์ ทั้งน้ีเม่ือ IGBT ไดร้ับแรงดันไบอสักลบัท่ีขาเดรน รอยต่อ J1 ซ่ึง
ทั้งสองขา้งมีความหนาแน่นในการโด๊ปของสารมาก จะไม่สามารถทนแรงดนัยอ้นกลบัได้สูง ดังนั้น 
IGBT ชนิดน้ีไม่เหมาะสมท่ีจะน ามาใชใ้นวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั 
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2.5.3 ลักษณะกำรสวิตซ์        
        ในภาพท่ี2.17(ก)เหตุท่ีเป็นเช่นนั้นเน่ืองจากผลการชาร์จประจุของตัวเกบ็ประจุระหว่างเกต
กบัซอร์สและเกตกบัเดรนภายใน IGBT แรงดันท่ีขาเดรนจะยงัคงท่ีในช่วงเวลาขาข้ึน (tri) หรือ
ในช่วงเวลาท่ีกระแสเดรนยงัไม่ถึงค่ากระแสท างาน (Io) หลงัจากนั้นกระแสเดรนกจ็ะคงท่ีแต่
แรงดนัจะตกลงสู่ค่าVSD(on)โดยแบ่งช่วงเวลาลงเป็นสองช่วง คือช่วง tfv1เป็นช่วงท่ีท างานอยู่ใน
ยา่นความตา้นทานสูง (Rchannel)ส่วน tfv2 ช่วงท่ีท างานอยูใ่นช่วงความตา้นทานต ่า(Rchannel) 
        ในภาพท่ี2.17(ข) เป็นรูปแสดงลักษณะกระแสและแรงดันในช่วงเวลาท่ี IGBT หยุด
น ากระแส จะเห็นได้ว่ากระแสเดรนยงัคงท่ีอยู่ตลอดช่วงเวลาท่ีแรงดันขาเดรนเพ่ิมข้ึน และมี
ช่วงเวลาลงของกระแสเดรนท่ีแตกต่างชดัเจนสองช่วงโดยช่วงแรก Tfi1 จะเป็นช่วงหยุดน ากระแส
ของมอสเฟตภายใน IGBT และช่วง Tfi2 จะเป็นช่วงหยดุน ากระแสของทรานซิสเตอร์พีเอ็นพี ซ่ึงจะ
ชา้กว่ามอสเฟต ท าให้ช่วงเวลาน้ีนานกว่าช่วงแรกและมีการสูญเสียก  าลงังานมากในช่วงน้ี 

 

 

ภาพท่ี 2.17 (ก) ลกัษณะของกระแสและแรงดนัขณะน ากระแส 
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ภาพท่ี 2.17 (ข) ลกัษณะของกระแสและแรงดนัขณะหยดุน ากระแส 
 

2.6 Pulse-width modulation (PWM) 
 

สญัญาณ PWM มาจากช่ือเต็มว่า Pulse Width Modulation เป็นสัญญาณท่ีเกดิจากการผสมกนั
ระหว่างสัญญาณรูปสามเหล่ียม (Triangle wave) กบัระดับแรงเคล่ือนสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรง 
(DC) หรือสัญญาณอ่ืน ๆท่ีมีระดับไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เป็นตัวรองรับผลท่ีได้จากการผสม
สญัญาณดงักล่าวจะไดรู้ปคล่ืนสญัญาณพลัส์ท่ีมี2 สถานะคือON กบั OFF เรากจ็ะได้สัญญาณพลัซ์ท่ี
มีความกวา้งคงท่ี ภาพท่ี2.20 

 

 
 

ภาพท่ี 2.18 วงจร Pulse-width modulation (PWM)แบบอนาลอ็ก 

จากรูป สญัญาณ  Saw tooth    จะถูกเปรียบเทียบกบัสัญญาณ  Vcontrolผลของการเปรียบเทียบท า
ให้ไดส้ญัญาณ ตามภาพท่ี2.19 
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ภาพท่ี 2.19 การสร้างสญัญาณ PWMPulse-width modulation (PWM) 

เม่ือเราน าสัญญาณพลัส์ท่ีได้ไปขับอุปกรณ์ก  าลงั เช่น หลอดไฟ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เราจะ
ไดผ้ลการควบคุม คือเม่ือสญัญาณพลัส์มีสถานะ ON หลอดไฟจะติดสว่างเต็มท่ี ถา้ OFF ไฟจะดับ
หากสญัญาณมีความต่อเน่ืองเช่นน้ีตลอดกจ็ะไดก้ารติด – ดบัของหลอดไฟต่อเน่ือง และหากการติด
ดบัมีความถ่ีสูง ๆจนสายตาไม่สามารถสงัเกตการณ์ติด – ดบัได ้เรากจ็ะสังเกตเห็นได้เพียงแสงท่ีหร่ี
ลง หากเราท าให้ช่วงเวลา ON น้อยลงและในทางตรงกนัข้าม หากเราท าให้ช่วงเวลา ON มากข้ึน
เร่ือย ๆกจ็ะท าให้หลอดไฟสว่างข้ึนเร่ือย ๆ จนถึงสว่างเต็มท่ีเม่ือ ON ตลอดรายละเอียดของสัญญาณ
Pulse-width modulation (PWM)ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังน้ี คือความถ่ี คือจ านวนรูปคล่ืน ต่อ
วินาที (Cycle / Second) ในการใชง้านความถ่ีจะตอ้งคงท่ีไม่เปล่ียนแปลงความถ่ีท่ีเหมาะสมในการ
ใช้งานควบคุมอุปกรณ์ก  าลงัต่าง ๆ คือ ตั้ งแต่ 400 Hz - 10 KHz ส่วนความถ่ีท่ีใช้เป็นพาหะของ
สัญญาณเสียง (Audio) ควรจะสูงกว่า 50 KHz - 1 MHzดิวต้ีไซเกลิ (Duty Cycle) เป็นค่าคาบเวลา
ช่วง ON ของไซเกลิ โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ Full- cycle 
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ภาพท่ี 2.20 ดิวต้ีไซเกลิ (Duty Cycle) เป็นค่าคาบเวลาช่วง ON ของไซเกลิ  
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บทที่ 3 
กำรออกแบบโครงงำน 

 
 ในบทน้ีจะเป็นเร่ืองท่ีเก ีย่วกบัการออกแบบโครงสร้างต่างๆของโครงงาน  การติดตาม
ต าแหน่งก  าลงัไฟฟ้าสูงสุดของเซลล์แสงอาทิตยด์้วยวิธีการรบกวนและสังเกต เพ่ือสามารถดึง
ก  าลงัไฟฟ้าให้ไดม้ากท่ีสุดจากโซล่าเซลล ์ และรวมไปถึงวิธีต่างๆ โดยมีหัวขอ้ต่างๆดงัต่อไปน้ี 
 

3.1คุณสมบัติของโซล่ำเซลล์ 
 
 เลือกใชแ้ผ่นเซลลแ์สงอาทิตยช์นิดโพลีซิลิคอนรุ่น SLP080-12มีก  าลงังานไฟฟ้าแผ่นละ80 
W ตามขอบเขตโครงงาน 300 W ค านวนได้ 4 แผ่น แต่เพ่ือง่ายต่อการทดลองเพ่ือให้ได้
ประสิทธิภาพสูงสุดจึงเลือกใชเ้ซลลแ์สงอาทิตยจ์ านวน 6 แผ่นตามภาพท่ี 3.1  

 
ภาพท่ี 3.1 โซล่าเซลลช์นิดPolycrystallineรุ่น SLP080-12 

ตารางท่ี3.1คุณลกัษณะทางไฟฟ้าของชนิดโพลีซิลิคอน  

Maximum Power(Pmax) 80Wp (0/+5%) 
Open Circuit Voltage(Voc)                             21.6V 
Short Circuit Current(Isc) 5.17A 
Max Power Voltage(Vmp) 17.2V 
Max Power Current(Imp) 4.65A 
Max System Voltage 1000VDC 
Operating Temperature(C°) -40~85Cͦ 
Cell Temperature 85Cͦ 
Dimensions 865*675*30 mm 
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3.2  คุณสมบัติของกำรออกแบบ 
 

ตอ้งสามารถควบคุมแสงส าหรับเซลล์แสงอาทิตย ์ดังนั้นจึงต้องมีการให้แสงด้วยการใช้
หลอดไฟ โดยโครงงานน้ีได้เลือกใช้หลอดไฟแบบฮาโลเจน ซ่ึงเป็นหลอดท่ีอาศยัการก  าเนิดแสง
จากความร้อนโดยการให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไสห้ลอดแลว้เปล่งแสงออกมา โดยจึงต้องออกแบบ
ให้หลอดไฟมีค่าความเขม้แสงท่ีใกลเ้คียงแสงพระอาทิตย ์ท่ี 1000วตัต์/ตารางเมตร โครงงานน้ีได้
เลือกใชห้ลอดไฟขนาด 1500 วตัต์ จ านวน 10 หลอด เพ่ือให้แสงบนแผ่นเซลลต์ามต้องการ  
 

3.3 โครงสร้ำงโซล่ำเซลล์ 

 

 

 
ภาพท่ี 3.2 โครงสร้างฐานโซล่าเซลล์ 
  
 โดยการสร้างจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ ส่วนท่ีเป็นการติดตั้ งของหลอดไฟและส่วนฐานวาง
ของเซลลแ์สงอาทิตยด์งัภาพท่ี 3.2 เม่ือหลอดไฟท างานจะเปรียบเสมือนแสงของดวงอาทิตยส่์องไป
ยงัเซลลแ์สงอาทิตยท์ าให้สามารถผลิตพลงังาน และจ่ายแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงเข้าวงจรบูสต์คอน
เวอร์เตอร์  
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3.4กำรติดตั้งแผงโซล่ำเซลล์ 
 
 ในเบ้ืองตน้เลือกใชเ้หลก็ฉากสร้างฐานรับแผงเซลลแ์สงอาทิตยเ์พ่ือให้เกดิความแข็งแรงใช้
งานได ้และสะดวกต่อการปรับเปล่ียนตามภาพท่ี3.3ไดจ้ดัแผงแบบ 3x2 แถว จ านวน 6 แผ่น และน า
เหลก็แบนมีรูยกเซลลแ์สงอาทิตยข้ึ์นสองด้านข้างให้ท ามุม 15 องศา จากนั้นติดตั้ งหลอดไฟเหนือ
แผงอยูต่รงกลาง 5หลอดจ านวน2 แถว เรียงกนัรวมแลว้มีทั้งหมด 10 หลอด ตามภาพท่ี 3.4 

 
ภาพท่ี 3.3โครงสร้างการออกแบบ 

 

 
 

ภาพท่ี 3.4ฐานการวางแผ่นโซล่าเซลล์ 
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3.5 กำรออกแบบวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ 
 
 ในการออกแบบวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ ได้ก  าหนความถ่ีเบ้ืองต้นไวท่ี้ 10 kHz ใช้ IGBT 
เป็นตวัสวิตช์ก  าลงั และมีไดโอดอลัตร้าฟราสเป็นตวัน ากระแสตามภาพท่ี 3.5 โดยส่วนของค่า L กบั 
C นั้น มีการค านวณดงัต่อไปน้ี 
 

+

-
Vo

Diode

CVs

L

G
C

E

 
  
ภาพท่ี  3.5  วงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ 

 

กำรออกแบบตวัเหน่ียวน ำ 

ค านวณพลงังานดา้นเขา้  Pin =
Pout

η
 

 Pin =
300

0.95
 

 Pin  =  315.7  Watts 

ค านวณกระแสไฟฟ้าสูงสุด     Ipk =  
Pin

Vin
 

Ipk =  
315.7

100
 

Ipk =  3.15 A 

ค านวณอตัราระลอกคล่ืนกระแส  ∆I= (0.3)Ipk 

∆I = (0.3)(3.15) 

∆I= 0.945A 
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ค านวณจ านวนอบการท างานสูงสุด  Dmax = 
Vout−(Vin )

Vout
 

Dmax= 
200−(100)

200
 

Dmax = 0.5 

ค านวณค่าตวัเหน่ียวน าท่ีเหมาะสมL =
 (𝑉𝑖𝑛 )𝐷𝑚𝑎𝑥

∆𝐼𝑓
 

L  =
(100)0.5

 0.945(20000)
 

L = 2.64mH 

 ค านวณค่าตวัเกบ็ประจุ  C=
IaK

∆Vc𝑓
 

     C = 
0.5×0.667

60.61𝑚×10𝑘
 

     C =   550 μF  

 

3.5.1กำรออกแบบแกนเฟอร์ไรท์  

ค านวณพลงังานท่ีจ าเป็น  Energy = (
𝐿𝐼𝑝𝑘

2

2
) 

 Energy  = (
(2.64𝑚𝐻) 3.152

2
) 

 Energy  = 0.01325 w/s 

ค านวณค่าสมัประสิทธ์ิไฟฟ้า  Ke =  0.145𝑃𝑜𝐵𝑚
2 (104) 

 Ke = (0.145)(300)(0.252)(104) 

 Ke =  0.000271875 

 

ค านวณค่าสมัประสิทธ์ิของแกนเหล็ก Kg = 
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦2

𝐾𝑒𝛼
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 Kg = 
0.1542

0.000271875(1)
 

 Kg = 0.872  cm5 

เลือกแกนเฟอร์ไรท์จากค่าสมัประสิทธ์ิของแกนเหล็ก Kg ในโครงงานน้ีเลือกใช้แกนเฟอร์ไรท์ชนิด
EE65 

 
3.5.2กำรค ำนวณหำขนำดของเส้นลวดทองแดงที่ใช้พันตวัเหน่ียวน ำ(L) 

เลือกลวดทองแดงเพ่ือให้ความตา้นทาน ac  และความตา้นทาน dc = 1 

  
𝑅𝑎𝑐

𝑅𝑑𝑐
 = 1 

ค านวณรัศมีของลวดทองแดง      ε = 
6.62

√𝑓
 

 ε = 
6.62

√20000
 

 ε  = 0.04681 cm 
ค านวณเสน้ผ่าศูนยก์ลางของลวดทองแดง  D = 2𝜀 
 D = 2(0.04681) 
 D =  0.09362cm 

ค านวณพ้ืนท่ีลวดทองแดง  Aw = 
𝜋𝐷2

4
 

  Aw = 
𝜋(0.09362)2

4
 

 Aw = 0.0068837𝑐𝑚2 
จากตารางลวดทองแดงลวดทองแดงเบอร์ 16 มีพ้ืนท่ีลวดทองแดง0.0068837 cm2 ซ่ึงมีขนาด
ใกลเ้คียงกบัท่ีค านวณไดด้งันั้นจึงเลือกลวดทองแดงเบอร์ 16 ในการพนัตวัเหน่ียวน า (L) 

ค านวณค่าความหนาแน่นของกระแส J = (
2(𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦)(104)

𝐵𝑚𝐴𝑝𝐾𝑢
) 

 J = (
2(0.01325)(104)

(0.25)(9.487)(0.29)
) 

 J = 385.282 A/cm2 

ค านวณค่ากระแส Irms  = 
𝐼𝑝𝑘

√2
 

 Irms  = 
3.15

√2
 

 Irms  = 2.227 A 
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C 

 

ค านวณพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการของลวดทองแดง Aw(B) = 
𝐼𝑟𝑚𝑠

𝐽
 

 Aw(B) = 
2.22

385.282
 

 Aw(B) = 5.76201 cm2 
ค านวณจ านวนรอบในการพนัขดลวดทองแดงบนแกนเหลก็ 

 N  = 
WaKu

Sn#16(bare area)
 

 N  = 
(26.75)(0.29)

(1)(0.0508)
 

 N =     152  รอบ 
 

3.6วงจรขับ (Gate Drive Circuit) 
 
 วงจรท่ีใชน้ี้จะใชไ้อซี TPL 250 เป็นไอซีท่ีแยกส่วนของสญัญาณขบักบัส่วนท่ีใช้ขับสวิตช์ท่ี
สามารถท างานท่ีความถ่ีสูงสุด 25kHz ในส่วนของสัญญาณขับจะรับสัญญาณขนาด 5Vเพ่ือจ ากดั
กระแสไหลเขา้ TPL 250ในส่วนของตวัขบัสวิตช์จะน ากระแสเขา้กบัขาเกตของไอจีบีที (IGBT) เพ่ือ
ก  าหนดช่วงเวลา (Turn on time)และช่วงเวลาไม่น ากระแสวงจร(Turn off time)ไอจีบีที และต่อซี
เนอร์ไดโอดเข้าท่ีไอจีบีทีเพ่ือสร้างแรงดัน ในช่วงไม่น ากระแสวงจรของสวิตช์เพ่ือช่วยให้สวิตช์
หยดุการท างานเร็วข้ึน โดยบอร์ดอนูโนส่งสญัญาณเอาท์พุตออกไปท่ีขา 9กบั ขา Groundโดยท่ีขา 9
ต่อเขา้กบัขา A+ และขากราวด์ต่อเขา้กบัขา K- ส่วนขาออก 6กบั 7ต่อรวมกนัเพ่ือไปเข้าท่ีขา Gของ
ไอจีบีทีส่วนขา 5 ต่อเขา้กบัEซ่ึงเป็นขากราวด์ตามภาพท่ี 3.6 
 

15V
IGBT

G

E

C

9

GND

680 Ώ

 
ภาพท่ี 3.6 วงจรขบัสวิตช์ 

 



37 
 

3.7 กำรออกแบบตัวตรวจจับกระแสและแรงดันของเซลล์แสงอำทติย์ 
 
 3.7.1 วงจรวัดกระแสของเซลล์แสงอำทิตย์ 
  ในการวดักระแสของเซลลแ์สงอาทิตย ์จะใช ้LA-55P ซ่ึงเป็นอุปกรณ์วดักระแสโดย
ใชห้ลกัการ Hall Effrctสามารถวดักระแสไดสู้งสุด 20 Aความผิดพลาดในการวดัสัญญาณน้อยกว่า 
± 5%ให้เอาท์พุตออกมาในอตัราส่วน 1:1000 หมายความว่าถา้วดักระแส 20 Aเซนเซอร์ตัวน้ีจะให้
กระแสเอาท์พุตออก 20mA โดยรับอินพุตจากเซลลแ์สงอาทิตยส่์งออกไปยงับูสต์คอนเวอร์เตอร์ ส่ง
เอาท์พุตไปยงับอร์ดอนูโนขา A1 ออกไปยงัขา 9ต่อเข้ากบัวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์มีไฟเล้ียง 5 V
จากบอร์ดอนูโนตามภาพท่ี 3.7 

Ipv

5V

A1

Adruino

Ipv

G

 
 
ภาพท่ี 3.7 ตวัตรวจจบักระแสของเซลลแ์สงอาทิตย  ์
 
 3.7.2 วงจรวัดแรงดนัของเซลล์แสงอำทิตย์ 
  โดยท าการใช้วงจรแบ่งแรงดัน (Voltage Divider)ในการว ัดแรงดันของเซลล์
แสงอาทิตยโ์ดยใชD้iodeเพ่ือป้องกนักระแสยอ้นกลบัต่อ Rอนุกรมส่งเอาท์พุตไปยงับอร์ดอนูโนขา 
AOออกจากขากราวด์ไปยงัวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ ตามภาพท่ี 3.8 

+ PV

Adruino

- PV

 470 Ώ
100 Ώ

Diode

 

ภาพท่ี 3.8 วงจรวดัแรงดนัของเซลลแ์สงอาทิตย์ 
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3.8 กำรออกแบบกำรติดตำมก ำลงัไฟฟ้ำสูงสุด 
 

 การหาจุดจ่ายก  าลังไฟฟ้าสูงสุดนั้น ท าการเขียนโปรแกรมลงบอร์ดอนูโน R3โดยน าค่า
แรงดนัและกระแสปัจจุบนัท่ีได ้คือ Vpv1และ Ipv1แรงดันและกระแสกอ่นหน้าคือ Vpv2และIpv2
ของเซลลแ์สงอาทิตยไ์ปประมวลผลโดยวิธีการรบกวนและการสังเกต โดยจะเพ่ิมค่าแรงดันด้าน
อา้งอิงในแต่ละโหมดการท างานแลว้น าค่าแรงดันอา้งอิงไปเปรียบเทียบกบัสัญญาณพีดับบลิวเอ็ม 
ในการหาจุดจ่ายก  าลงัไฟฟ้าสูงสุดของเซลลแ์สงอาทิตยด์งัภาพท่ี 3.9 
 

Voltage

Sensor

Current

Sensor DC

DC 
LOAD 

PV

Drive

MPPT

(P&O)

 
 
ภาพท่ี 3.9 การทดสอบรวมกบัเซลลแ์สงอาทิตย ์
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บทที่ 4 
กำรทดลองและผลกำรทดลอง 

 
 บทน้ีเป็นการทดสอบ 3 แบบคือการหาประสิทธิภาพของวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์และ
ทดลองการส่งจ่ายก  าลงัไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย ์และการทดลองโปรแกรมในการติดตามก  าลงั
งานไฟฟ้าสูงสุดหรือ MPPTเพ่ือเอาค่าท่ีไดม้าเปรียบเทียบกนัซ่ึงไดค่้าตามผลการทดลองตั้งต่อไปน้ี 
 

4.1 กำรทดสอบประสิทธิภำพของวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ 
 
โดยในการทดลองวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์น้ี ได้ก  าหนดแหล่งจ่ายทางด้านอินพุตไวท่ี้ 100 V จาก
ผ่านวงจรRectifierไฟฟ้ากระแสตรงให้กบัวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ จากนั้นท าการทดลองเพ่ิม
ค่าดิวต้ีไซเคิล(Duty cycle) ผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์เพ่ือจ่ายให้กบัเอาท์พุตท่ีเป็นโหลด R คงท่ี 
หลงัจากนั้นทดลองปรับค่าค่าดิวต้ีไซเคิลดว้ย VR แลว้บันทึกค่าแรงดันและกระแสทางด้านอินพุต
และเอาท์พุตดงัแสดงในตารางการทดลองประสิทธิภาพของวงจรบูสคอนเวอร์เตอร์ตามตารางท่ี 4.1 
จากกราฟท่ีแสดงมาตามภาพท่ี 4.1 แสดงให้เห็นว่าอตัตราส่วน Vin/Vout  เม่ือปรับดิวต้ีไซเคิล
เพ่ิมข้ึนไปจะท าให้อตัตราส่วนเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในขณะท่ีโหลดคงท่ี ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างค่า
ก  าลงัอินพุตกบัเอาท์พุตตามภาพท่ี 4.2 จะเห็นได้ว่าก  าลงัไฟฟ้าท่ีได้นั้นจะเพ่ิมข้ึนตามการปรับดิวต้ี
ไซเคิลไปเร่ือยๆซ่ึงจะมีค่าก  าลังงานไฟฟ้าสูงสุดอยู่ท่ี  460 W แลว้ส่วนภาพท่ี 4.3 การทดสอบ
ประสิทธิภาพบูสต์คอนเวอร์เตอร์นั้นแสดงให้เห็นว่าวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ท างานได้ตั้ งแต่ได ้
90% เกอืบทั้งหมด ซ่ึงถือว่าเหมาะสมท่ีจะน าไปใชใ้นการทดลอง MPPT เป็นตน้ 
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ตารางท่ี4.1 การทดลองประสิทธิภาพของวงจรบูสคอนเวอร์เตอร์ 

 
 จากตารางน ามาแสดงค่าเป็นกราฟคุณลกัษณะของวงจร Boost Converter โดยประกอบด้วย
กราฟ แสดงค่ากระแส แสดงค่าแรงดัน แสดงก  าลงัไฟฟ้า ด้วยการปรับค่า Duty Cycle ตามภาพท่ี
แสดงต่อไปน้ี 
  

Duty 
cycle 
(%) 

อินพุต เอาท์พุต 
ประสิทธิภาพ แรงดนั 

Volt 
กระแส 
Amp 

ก  าลงัไฟฟ้า 
Watt 

แรงดนั 
Volt 

กระแส 
Amp 

ก  าลงัไฟฟ้า 
Watt 

0 100 0.995 99.5 71 0.988 70.15 70.5 
5 100 1.263 126.3 106 1.17 124.02 98.19 
10 100 1.344 134.4 110 1.2 132 98.21 
15 100 1.474 147.4 117 1.243 145.43 98.66 
20 100 1.578 158.7 124 1.27 157.48 99.23 
25 100 1.752 175.2 133 1.309 174.1 99.37 
30 100 1.978 197.8 144 1.359 195.7 98.94 
35 100 2.163 216.3 151 1.394 210.49 97.32 
40 100 2.47 247 160 1.439 230.24 93.21 
45 100 2.895 289.5 176 1.509 265.58 91.74 
50 100 3.162 316.2 188 1.569 294.97 93.29 
55 100 3.814 381.4 210 1.659 348.39 91.35 
60 100 4.592 459.2 220 1.7 374 81.45 
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ภาพท่ี4.1ความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนแรงดันอินพุตกบัแรงดนัเอาท์พุต 
 

 
ภาพท่ี4.2ความสมัพนัธ์ระหว่างค่าก  าลงัอินพุตกบัก  าลงัเอาท์พุต 

 

 
ภาพท่ี4.3ประสิทธิภาพของวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ 
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4.2 กำรทดลองกำรส่งจ่ำยก ำลงัไฟฟ้ำของเซลล์แสงอำทติย์ 
 
ผลการทดลองน้ีท าโดยท าการเปิดไฟทั้งหมดส่องไปท่ีแผ่นโซล่าเซลล์จากนั้นท าการทดลองโดยใช ้
R ปรับค่าได้หรือ VR เพ่ือเพ่ิมค่าดิวต้ีไซเคิล(Duty cycle)  ท าให้มีการปรับเปล่ียนการจ่ายโหลดR 
โดยมีการทดลองปรับค่าดิวต้ีไซเคิลดว้ย VR แลว้บันทึกค่าแรงดันก  าลงัไฟฟ้าและกระแสทางด้าน
อินพุตและดา้นเอาท์พุต ดงัแสดงในตารางการทดสอบ 4.2ส่วนของการให้ความเข้มแสงนั้นมีการ
ทดลองโดยการเปิดไฟทั้งหมด 9 ดวงแลว้ท าการวดัค่าความเข้มแสงโดยการใช้ Solar Powe Meler 
ไดค่้าความเขม้แสงแลว้ท่ี 1200 วตัต์/ตารางเมตร ตามท่ีกล่าวมาแลว้ในบทท่ี 3 
            จากภาพท่ี 4.4 ความสมัพนัธ์ระหว่างกระแส โดยจะเห็นไดว้่าค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดอยู่ท่ี 4.5 
แอมป์ ในการปรับดิวต้ีไซเคิลท่ี 60 % ซ่ึงค่าของการปรับดิวต้ีไซเคิลมีผลอย่างมากต่อช่วงการแกว่ง
ของกระแส ส่วนภาพท่ี 4.5 ความสมัพนัธ์ระหว่างแรงดนัอินพุตกบัเอาท์พุต ในการปรับดิวต้ีไซเคิล
จะท าให้แรงดนัอินพุตและแรงดนัเอาท์พุตค่อยๆลดลงมา แต่แรงดันอินพุตจะมากกว่าด้านแรงดัน
เอาท์พุต และภาพท่ี 4.6 ความสมัพนัธ์ระหว่างก  าลงัอินพุตกบัก  าลงัเอาท์พุต การปรับค่าดิวต้ีไซเคิล
ท าให้ไดค่้าก  าลงัไฟฟ้าสูงสุดท่ี 250 วตัต์ ในการปรับค่าด้ิวต้ีไซเคิลท่ี 35 %แต่พอท าการปรับดิวต้ี
ไซเคิลต่อไปจะท าให้ไดก้  าลงัไฟฟ้าลดลงมาเร่ือยๆ  ส่วนภาพท่ี 4.7 การหาประสิทธิภาพของเซลล์
แสงอาทิตย ์จะแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมจะอยู่ท่ี 95 % ในการปรับดิวต้ีไซเคิล
ประมาณ 0- 20 % 
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ตารางท่ี 4.2 การทดลองการส่งจ่ายก  าลงัไฟฟ้าของเซลลแ์สงอาทิตย  ์

Duty cycle 
(%) 

อินพุต เอา้พุต 
ประสิทธิภาพ แรงดนั 

Volt 
กระแส 
Amp 

ก  าลงัไฟฟ้า 
Watt 

แรงดนั 
Volt 

กระแส 
Amp 

ก  าลงัไฟฟ้า 
Watt 

2 124 1.3 161.2 122.2 1.25 152.75 94.78 
4 122.5 1.3 159.25 121 1.24 150.04 94.1 
6 121.2 1.38 167.25 123 1.25 153.75 91.92 
8 119 1.42 168.98 124 1.25 155 91.72 
10 118.4 1.49 176.41 128 1.26 161.28 91.42 
12 117.1 1.52 177.99 128 1.27 162.56 91.33 
14 116.9 1.58 184.704 128.8 1.28 164.864 89.25 
16 114.3 1.62 185.166 129 1.28 165.12 89.17 
18 112.5 1.72 193.5 131 1.31 171.61 88.68 
20 107 1.8 192.6 125 1.3 162.5 84.37 
22 96.5 2.1 202.65 127.8 1.29 164.862 81.35 
24 91.3 2.33 212.72 128 1.38 176.64 78.82 
26 88.3 2.46 217.21 127 1.31 166.37 76.59 
28 83.2 2.7 238.41 131.2 1.37 179.744 75.39 
30 80.5 2.82 227.01 130.5 1.3 169.65 74.73 
32 79.8 3 239.4 136.3 1.29 175.827 73.44 
34 76 3.17 240.92 132 1.35 178.2 73.96 
36 73.2 3.2 234.24 132 1.3 171.6 73.25 
38 69.2 3.45 238.74 131.9 1.32 174.108 72.92 
40 66 3.56 234.96 130 1.29 167.7 71.37 
42 63 3.67 231.21 125.5 1.32 165.66 71.64 
44 59 3.79 223.61 123 1.28 157.44 70.40 
46 56.7 3.89 220.56 124.2 1.26 156.492 70.95 
48 53.8 3.99 214.66 119.3 1.26 150.318 70.02 
50 50.9 4.08 207.67 117.2 1.24 145.328 69.98 
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ตารางท่ี 4.2 การทดลองการส่งจ่ายก  าลงัไฟฟ้าของเซลลแ์สงอาทิตย  ์ (ต่อ) 

52 48.1 4.17 200.57 114.1 1.23 140.343 69.97 
54 45.6 4.24 193.34 110 1.22 134.2 69.41 
56 42.6 4.32 184.03 102.9 1.23 126.567 68.77 
58 40 4.38 175.2 95.3 1.22 116.266 66.36 
60 38 4.44 168.72 81.3 1.2 97.56 57.82 

 

 จากตารางน ามาแสดงค่าเป็นกราฟคุณลกัษณะโดยประกอบด้วยกราฟ แสดงค่ากระแส 
แสดงค่าแรงดนั แสดงก  าลงัไฟฟ้า ดว้ยการปรับค่า Duty Cycle 
 

 
ภาพท่ี 4.4 ความสมัพนัธ์ระหว่างกระแสอินพุตกบักระแสเอาท์พุต 

 

 
ภาพท่ี 4.5 ความสมัพนัธ์ระหว่างแรงดนัอินพุตกบัแรงดนัเอาท์พุต  
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ภาพท่ี 4.6 ความสมัพนัธ์ระหว่างก  าลงัอินพุตกบัก  าลงัเอาท์พุต  
 

 
ภาพท่ี 4.7 ประสิทธิภาพของเซลลแ์สงอาทิตย  ์
 

4.3 ผลกำรทดลองกำรติดตำมต ำแหน่งก ำลงัไฟฟ้ำสูงสุดของเซลล์แสงอำทติย์ 
 
ผลการทดลองน้ีจะให้ MPPT เป็นควบคุมดิวต้ีไซเคิล ตามหลักการของอัลกอริทึมหรือตาม
โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีออกแบบมา และให้ภาระเป็นค่าความต้านทานหลอดไฟโดยการ
ทดลอง แต่ละช่วงจะมีโหลดท่ีแตกต่างกนั และมีการปรับความเข้มแสงให้ MPPT ท างานใน 3 Step 
โดยท่ี Step ท่ี 1 ท าการเปิดไฟ 3 ดวง ท่ีความเขม้แสง420 วตัต์/ตารางเมตร และ Step ท่ี 2 ท าการเปิด
ไฟเพ่ิมอีก 3 ดวง รวมเป็น 6 ดวง ท่ีความเขม้แสง 950 วตัต์/ตารางเมตร และ Step ท่ี 3 ท าการเปิดไฟ
เพ่ิมอีก 3 ดวง รวมเป็น 9 ดวง ท่ีความเขม้แสง 1200 วตัต์/ตารางเมตร ตามตารางท่ี 4.3 
 
 

0

50

100

150

200

250

300

0 10 20 30 40 50 60 70

ก ำ
ลงั
ไฟ

ฟ้ำ
 (W

) 

Duty Cycle 

ก  าลงัไฟฟ้า Pin ก  าลงัไฟฟ้า Pout 

0

20

40

60

80

100

0 10 20 30 40 50 60 70

ปร
ะส

ิทธิ
ภา

พ 

Duty Cycle 



46 
 

ตารางท่ี 4.3 ผลการทดลองการติดตามต าแหน่งก  าลงัไฟฟ้าสูงสุดของเซลลแ์สงอาทิตย  ์

ความ
เขม้แสง 

อินพุตจาก Solar cell 
ค่าความตา้นทานหลอดไฟ 4 

หลอด (121 โอห์ม) 
ประสิทธิภาพ 

แรงดนั 
Volt 

กระแส 
Amp 

ก  าลงัไฟฟ้า 
Watt 

แรงดนั 
Volt 

กระแส 
Amp 

ก  าลงัไฟฟ้า 
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 

ความ
เขม้แสง 

อินพุตจาก Solar cell 
ค่าความตา้นทาน หลอดไฟ 3 

หลอด (161 โอห์ม) 
ประสิทธิภาพ 

แรงดนั 
Volt 

กระแส 
Amp 

ก  าลงัไฟฟ้า 
Watt 

แรงดนั 
Volt 

กระแส 
Amp 

ก  าลงัไฟฟ้า 
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 

ความ
เขม้แสง 

อินพุตจาก Solar cell 
ค่าความตา้นทาน หลอดไฟ 2 

หลอด( 242 โอห์ม) 
ประสิทธิภาพ 

แรงดนั 
Volt 

กระแส 
Amp 

ก  าลงัไฟฟ้า 
Watt 

แรงดนั 
Volt 

กระแส 
Amp 

ก  าลงัไฟฟ้า 
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 

  
            จากผลการทดลองจากตารางท่ี 4.3 ผลทดลองค่าความต้านทานหลอดไฟ 4 หลอดนั้น จะได้
ค่าก  าลงัไฟฟ้าทางดา้นอินพุตแลว้เอาท์พุตท่ีต่างกนั ซ่ึงแสดงว่า MPPT ไดมี้การวิ่งเข้าหาจุดท่ีมีก  าลงั
งานไฟฟ้าสูงสุดเป็นไปตามเง่ือนไง ซ่ึงน ามาได้ค่าประสิทธิภาพออกได้แสดงให้เห็น ว่าได้สอด
คล่องกบัความหนา้จะเป็นตามผลการทดลองตามตารางท่ี 4.1 เม่ือมีการเปรียบเทียบกนั ส่วนการ
ทดลองค่าความตา้นทานท่ีหลอด 3 หลอด และทดลองค่าความต้านทานท่ีหลอด 2 หลอด ซ่ึงค่าท่ี
ไดม้านั้นไดมี้การวิ่งเขา้หาจุดก  าลงังานไฟฟ้าสูงสุดมาใชง้านไดจ้ริงเปรียบความต้านทานท่ีหลอด 4 
หลอด ท่ีกล่าวไป นั้นแสดงให้เห็นว่าการทดลอง MPPT เป็นไปตามผลการทดลองท่ีไดอ้อกแบบไว ้  
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บทที่ 5 

สรุปผลกำรทดลอง 
 
โครงงานน้ีไดศึ้กษคน้ควา้ออกแบบสร้างวงจรบูสคอนเวอร์เตอร์ร่วมกบัเซลล์แสงอาทิตยข์นาด  480 
W แรงดันขณะเปิดวงจรของแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ท่ี  21.6 V และกระแสลดัวงจรของเซลล์
แสงอาทิตยท่ี์ 5.17 A ใช ้IGBT เป็นสวิตช์ก  าลงั ท่ีท างานความถ่ี 10 KHz และใช้ไดโอดแบบอลัตร้า
ฟาสต์ซ่ึงการออกแบบหาอุปกรณ์ขนาดต่าง ๆ สามารถหาได้ท่ีกล่าวไปแลว้ในบทท่ี 3 แต่ในการใช้
งานจ ริ งจะใช้ตัว เห น่ียวน าขนาด  2 .6 4  mH ตัว เก ็บประ จุขนาด  5 5 0  μF ในส่วนของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นได้ออกแบบไมโครคอนโทรลเลอร์เขียนบนบอร์ดAdruinoR 3โดยให้
ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวประมวลผลการติดตามต าแหน่งก  าลังไฟฟ้าสูงสุดของเซลล์
แสงอาทิตย์จะใช้วิธีการรบกวนและการสังเกตโดยในส่วนของการทดลองหาประสิทธิภาพ
วงจรบูสคอนเวอร์เตอร์โดยการก  าหนดแหล่งจ่ายทางด้านอินพุตด้วยไฟฟ้ากระแสตรง จากนั้นท า
การปรับดิวต้ีไซเคิลโดยผลการทดลองท่ีไดอ้ยูใ่นเกณฑม์ากกว่า 90 % ของการทดลอง แบบท่ี 2 การ
ทดลองประสิทธิภาพของแผ่งเซลลแ์สงอาทิตยโ์ดยท าการเปิดหลอดไฟฟ้าแทนแสงดวงอาทิตยส่์อง
ไปท่ีแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์  เพ่ือเพ่ิมค่าดิวต้ีไซเคิล โดยจากผลการทดลองได้จุดท่ีมีการส่งจ่าย
ก  าลงัไฟฟ้าสูงสุดท่ีดิวต้ีไซเคิล 35 %แบบท่ี 3 การทดลองการติดตามก  าลงัต าแหน่งก  าลังไฟฟ้า
สูงสุดของเซลลแ์สงอาทิตยโ์ดยการทดลองน้ีจะใช้ MPPT ในการควบคุมดิวต้ีไซเคิลเพ่ือหาจุดจ่าย
ก  าลงังานไฟฟ้าสูงสุด ผลท่ีไดก้ารปรับเขา้หาจุดสูงสุดตามท่ีคาดไว  ้
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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;                  // the index of the current reading 

int   total2 = 0;                  // the running total 

int   average2 = 0;                // the average 

int   index = 0;                  // the index of the current reading 

int   total = 0;                  // the running total 

int   average = 0;                // the average 

float AMP = 0; 

float VOLT = 0; 
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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             

} 

 

 

 

 


