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ชุดสาธิตการส่งจ่ายก าลังไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูง 
High Voltage Direct Current Transmission Demonstration Model 

 

บทคดัย่อ  (Abstract) 
 
 โครงงานเร่ืองชุดสาธิตการส่งจ่ายก าลังไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูง โดยมีวตัถุประสงค์
เพือ่ศึกษาโครงสร้างและหลกัการท างานของระบบการส่งก าลงัไฟฟ้าดว้ยแรงดนักระแสตรงชนิด 
โมโนโพลาร์แบบ 12 พลัส์ การแปลงไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรงโดยวงจรเร็กติไฟเออร์ 
การแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัโดยวงจรอินเวอเตอร์ ท าการจดัสร้างชุดจุดชนวน
ไทริสเตอร์ดว้ยระบบดิจิตอล เป็นการลดความยุง่ยากของการจุดชนวนแบบเดิมที่ใช้ระบบอนาล็อก 
ซ่ึงมีขีดจ ากดัในการสร้างการจุดชนวนหลายพลัส์ ผลการทดลองการจุดชนวนของไทริสเตอร์โดย
ต่อโหลดความตา้นทาน 100 วตัต ์สญัญาณที่ไดต้รงตามจุดประสงคท์ุกประการ 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 รายงานโครงงานน้ีไดจ้ดัท าขึ้นตามเง่ือนไขของระเบียบการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ชั้นปีที่ 3 โดยไดรั้บค าแนะน าเป็นอยา่งดีจากอาจารยป์รากฤต  เหล่ียงประดิษฐ์ อาจารยท์ี่ปรึกษา
โครงการผูซ่ึ้งให้แนวคิด ค  าปรึกษา ขอ้แนะน าต่างๆในการท าโครงงาน ตลอดจนการตรวจทาน
รายงานโครงการน้ีและขอขอบคุณเจา้หนา้ที่ควบคุมหอ้งปฏิบติัการ และเจา้หน้าที่สารบญัสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าทุกท่าน ที่ช่วยอ านวยความสะดวกต่างๆให้โครงงานเร่ืองชุดสาธิตการส่งจ่าย
ก าลงัไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูงน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดี ความดีและคุณประโยชน์อนัใดที่ไดรั้บจาก
โครงงานน้ี ผูจ้ดัท  าขออุทิศให ้บิดา มารดา และบูรพคณาจารยต่์อไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

1.1  ความส าคญัของปัญหา 
 
 ในการศึกษาการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูง จะเป็นการศึกษาทางทฤษฎีเป็น
ส่วนใหญ่ดงันั้นโครงงานน้ีจึงจดัท าชุดสาธิตการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูงเพื่อแสดง
สญัญาณที่จุดต่างๆท าใหเ้ขา้ใจระบบการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูงไดง่้ายขึ้น โดยจะ
ท าการศึกษาตั้งแต่การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสไปเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและท าการแปลง
ไฟฟ้ากระแสตรงไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสและการควบคุมก าลงัของระบบการส่ง ดงันั้นจึง
ไดส้ร้างชุดสาธิตการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูงขึ้นมา 
 

1.2  วตัถุประสงค์ 
 
 1.  สร้างชุดสาธิตการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูง 
 2.  สามารถน าเสนอสญัญาณต่างๆที่เกิดจากระบบการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้ากระแสตรง

แรงดนัสูง 
 3.  สามารถแสดงค่าการส่งถ่ายพลงังานในชุดสาธิตการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้ากระแสตรง

แรงดนัสูง 
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1.3  ขอบเขตของโครงงาน 
 
 1.  สร้างชุดสาธิตการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง โดยมีแรงดนัเขา้ทางดา้น

เร็กติไฟล ์380 V 3 เฟส และแรงดนัออกทางดา้นอินเวอร์เตอร์ 380 V 3 เฟส 
 2.  สร้างชุดสาธิตการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูง โดยใชห้มอ้แปลงคอนเวอร์

เตอร์ 
 3.  สร้างวงจรคอนเวอร์เตอร์และอินเวอร์เตอร์  
 4.  จดัสร้างชุดสาธิตการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูงชนิดโมโนโพลาร์แบบ 

12 พลัส์ ใชไ้ทริสเตอร์ในการจุดชนวน 24 ตวั 
 5.  สร้างชุดสาธิตการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูง 250 V, 2 A , 500 W 
 6.  สร้างระบบควบคุมกระแสที่สามารถส่งพลงังานไฟฟ้ากลบัไปกลบัมาไดโ้ดยใช ้MCS 

51 
 7.  มีจุดวดัสญัญาณที่แสดงถึงการท างานของชุดสาธิตการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้ากระแสตรง

แรงดนัสูง  
 

1.4  โครงสร้างของโครงงาน 
 

DC-cable

Converter transformer

C1

L1

C2

L2

Lground

Lline Lline

Lline Lline

 
 
ภาพที่ 1.1  โมโนโพลาร์แบบ 12 พลัส์ 
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1.4  ประโยชน์ของโครงงาน 
 
 1.  ไดชุ้ดสาธิตเพือ่ศึกษาสัญญาณที่จุดต่างๆของระบบการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้ากระแสตรง

แรงดนัสูง 
 2.  ทราบถึงหลกัการท างานและออกแบบวงจรคอนเวอร์เตอร์ 
 3.  ทราบถึงหลกัการท างานและออกแบบวงจรอินเวอร์เตอร์ 
 



 
 

บทที่ 2 
ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 
 ในโครงงานน้ีเป็นการจดัสร้างชุดสาธิตการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูงจะมี
วงจรหลกัคือ วงจรเร็กติไฟเออร์ซ่ึงท าการแปลงไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟสเป็นไฟฟ้ากระแสตรง และ
ท างานแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส โดยวงจรอินเวอร์เตอร์ ในวงจรเร็กติไฟ
เออร์และอินเวอร์เตอร์ จะประกอบไปดว้ยส่วนก าลงัและส่วนควบคุมเฟส จะมีหมอ้แปลง 3 เฟส 
380 V เป็นแบบ Y-Y , Y-∆ การต่อวงจรหมอ้แปลงในลกัษณะเช่นน้ีท าให้แรงดนัดา้นเขา้มีมุมต่าง 
กนั 30 องศา ซ่ึงชุด Y-Y จะต่อเขา้กบัวงจร SCR จ านวน 6 ตวั และชุด Y-∆จะต่อเขา้กบัไทริสเตอร์ 
6 ตัวของอีกชุดหน่ึง ซ่ึงทั้ ง  2 ชุดน้ีจะต่ออนุกรมกัน ส่วนทางด้านควบคุมจะควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซ่ึงจะรับแรงดนัอา้งอิงจากวงจรตรวจสอบเฟส 
 

2.1  การส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้าก าลงัไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูง [1] 
 
 โดยปกติแลว้ในการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าไปยงัสายส่งไฟฟ้า เพื่อการส่งจ่าย
ก าลงัไฟฟ้าไปใหผู้ใ้ชต่้อไป จะท าการส่งก าลงัไฟฟ้าผา่นแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัแรงดนัสูง เพราะ
การแปลงแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นเร่ืองง่ายโดยการใชห้มอ้แปลง ดงันั้นระบบจะไม่ซับซ้อน 
ไม่ตอ้งการการดูแลรักษามากมายนอกจากน้ีถา้พดูถึงในเร่ืองของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัก็มี
ข้อดีเหนือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงมากมาย ดังนั้ นระบบการส่งจ่ายก าลังด้วยไฟฟ้า
กระแสสลบัจึงเป็นส่ิงที่นิยมมาก แต่อยา่งไรก็ตามการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้าผ่านไฟฟ้ากระแสสลบัก็มี
ขอ้ดอ้ยหลายประการดงัน้ี 
 - เกิดค่าความเหน่ียวน าและค่าความจุของสายโอเวอร์เฮดและสายเคเบิลที่จะมีค่าเพิ่มขึ้น
เม่ือสายมีความยาวมากขึ้น ท าใหเ้กิดขอ้จ ากดัในเร่ืองของระยะการส่งก าลงัไฟฟ้า 
 - ไม่สามารถต่อระบบไฟฟ้ากระแสสลบัสองระบบที่มีความถ่ีต่างกนัเขา้ดว้ยกนัได ้และ
ถึงแมว้า่ระบบไฟฟ้ากระแสสลบัสองระบบจะมีความถ่ีเท่ากนั ก็อาจจะไม่สามารถเช่ือมต่อระบบเขา้
ดว้ยกนัโดยตรงได ้เพราะระบบอาจจะขาดเสถียรภาพ หรือเกิดกระแสลดัวงจรค่าสูง ดงันั้นวิศวกร
จึงไดมี้ความพยายามที่จะส่งจ่ายก าลงัโดยการใชไ้ฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูงเพือ่แกไ้ขปัญหาขา้งตน้
ดงักล่าว 
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 2.1.1  การส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้าแบบกระแสตรงแรงดันสูง 
 การส่งจ่ายก าลังไฟฟ้าแบบกระแสตรงเป็นการส่งจ่ายก าลังไฟฟ้าผ่านแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรงแรงดนัสูงที่น ามาแกปั้ญหาที่เกิดขึ้นในกรณีที่ส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้าดว้ยไฟฟ้ากระแสสลบั 
 
 2.1.2  ข้อดีของการส่งจ่ายก าลังไฟฟ้าแบบกระแสตรงแรงดันสูง 
 -  การส่งก าลงัไฟฟ้าดว้ยไฟฟ้ากระแสตรงท าให้สามารถเช่ือมระบบไฟฟ้ากระแสสลับ
ต่างระบบที่มีความถ่ีต่างกนัไดอ้ยา่งสะดวก โดยไม่ตอ้งท าการซิงโครไนซ์ 
 -  ไม่เกิดปัญหาค่าความเหน่ียวน าและค่าความจุของสายโอเวอร์เฮดและสายเคเบิล ท าให้
ไม่มีขอ้จ ากดัเร่ืองก าลงัไฟฟ้าสูงสุดที่ส่งจ่ายไดห้รือความยาวของสายเคเบิล และนอกจากนั้นยงัได้
ใชป้ระโยชน์จากขนาดพื้นที่หนา้ตดัของสายเคเบิลอยา่งเตม็ที่เน่ืองจากไม่เกิดปรากฏการบนผิวของ
ตวัน า ดงัเช่นที่ระบบไฟฟ้ากระแสสลบัมี 
 -  สามารถควบคุมการไหลของพลงังานไฟฟ้าไดอ้ยา่งสะดวก และสามารถออกแบบให้
ควบคุมดว้ยระบบดิจิตอลได ้ท าใหส้ามารถควบคุมไดอ้ยา่งรวดเร็วแม่นย  า 
 -  เน่ืองจากการควบคุมของการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้าของระบบไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูงที่
สามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว จึงสามารถน าขอ้ดีน้ีมาใชเ้พื่อลดหรือหน่วงการแกว่ง ของก าลงัไฟฟ้า
ในกริดไฟฟ้ากระแสสลบัได ้เพือ่เพิม่เสถียรภาพของระบบ 
*ตน้ทุนของระบบส่งไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูง อตัราส่วนการลงทุนเก่ียวกบัระบบโดยประมาณ
ส าหรับระบบส่งไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูงจะเป็นดงัน้ี 

 

 
ภาพที่ 2.1  อตัราส่วนการลงทุนโดยประมาณส าหรับระบบไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูง 
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 จะเห็นวา่ตน้ทุนของระบบไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูงนั้นขึ้นอยูก่บัหลาย ๆ องคป์ระกอบ 
ซ่ึงถา้หากเราน าเอาการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้าแบบไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูงไปเปรียบเทียบกบัการส่ง
จ่ายก าลงัไฟฟ้าแบบไฟฟ้ากระแสสลบัแรงดนัสูงขอ้มูลที่ไดจ้ากการเปรียบเทียบจะเป็นประโยชน์
เพื่อช่วยในการตดัสินใจเลือกระบบการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้าไดมี้การศึกษาในเร่ืองตน้ทุนของระบบ
ไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูง  เม่ือเทียบกบัระบบไฟฟ้ากระแสสลบัแรงดนัสูงซ่ึงก็ไดผ้ลสรุปว่าใน
การส่งก าลงัระยะใกล ้ๆ ระบบไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูงจะมีตน้ทุนที่สูงกวา่อนัเน่ืองมาจากสถานี
ก าลงัของระบบไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูงมีราคาที่สูงกวา่ระบบไฟฟ้ากระแสสลบัแรงดนัสูงเพราะ
ระบบไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูงตอ้งมีการแปลงจากไฟฟ้ากระแสสลบัไปเป็นไฟฟ้ากระแสตรง
และ จากไฟฟ้ากระแสตรงไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงก็หมายความว่าตอ้งมีการลงทุน
ไปกบัระบบแปลงผนัก าลงัไฟฟ้าในส่วนน้ีดว้ยนัน่เอง จึงท าใหต้น้ทุนในส่วนของสถานีก าลงัระบบ 
ไฟฟ้ากระแสสลบัแรงดนัสูง จะมีราคาที่ต  ่ากว่าระบบไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูง แต่อยา่งไรก็ตาม
จากผลของการศึกษากลับพบว่าเม่ือระยะทางที่ตอ้งส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ตน้ทุนของระบบ
ไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูงกลบัมีค่านอ้ยกวา่การส่งจ่ายก าลงัในระบบไฟฟ้ากระแสสลบัแรงดนัสูง
ดงัภาพที่ 2.1 
 

             

       
              
      HVAC

               
 HVAC

              
      HVDC

               
 HVDC

             
500-800   .                     

HVDC

                    
HVAC

 
ภาพที่ 2.2  การเปรียบเทียบตน้ทุนของระบบไฟฟ้ากระแสสลบัแรงดนัสูงและไฟฟ้ากระแสตรง

แรงดนัสูงเทียบกบัระยะทาง 
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 จากภาพจะเห็นวา่ระยะทางในการส่งจ่ายที่ระบบไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูงเร่ิมที่จะถูก
กว่าระบบไฟฟ้ากระแสสลับแรงดนัสูง จะอยู่ที่ระยะประมาณ 500–800 กม. ที่เป็นเช่นน้ีเพราะ
ตน้ทุนของสายเคเบิลของระบบไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูงนั้นมีค่าต  ่ากว่าระบบไฟฟ้ากระแสสลบั
แรงดนัสูงและรวมไปถึงการสูญเสียในระบบไฟฟ้ากระแสสลบัแรงดนัสูงที่มีค่าสูงกว่าระบบไฟฟ้า
กระแสตรงแรงดนัสูงนัน่เอง 
 
 2.1.3  การพิจารณาในด้านผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 การส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้าดว้ยระบบไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูงถือไดว้่าเป็นระบบที่มีความ
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในแง่ของการประหยดัพลงังาน เน่ืองจากมนัมีประสิทธิภาพของการส่งจ่าย
ก าลงัไฟฟ้ามากกวา่ระบบไฟฟ้ากระแสสลบัแรงดนัสูงนั่นเองและถา้หากพูดถึงในเร่ืองของพื้นที่ที่
ตอ้งใชใ้นการติดตั้งระบบส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้าแบบไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูง (เสาไฟฟ้า) ก็ยงัเป็น
ขอ้ไดเ้ปรียบระบบส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้ากระแสสลบัแรงดนัสูงอีกดว้ย เร่ืองจากมนัตอ้งการพื้นที่ที่น้อย
กวา่ดงัภาพที่ 2.3 แสดงตวัอยา่งโครงสร้างของเสาไฟฟ้าส าหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลบัแรงดนัสูง 
(ซา้ย) และระบบไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูง (ขวา) ที่ขนาดก าลงัประมาณ 1,000 MW 
 

            
HVDC

            
HVAC

  
ภาพที่ 2.3 ตวัอยา่งของเสาไฟฟ้าของระบบไฟฟ้ากระแสสลบัแรงดนัสูง (ซา้ย) และระบบไฟฟ้า

กระแสตรงแรงดนัสูง (ขวา) ที่ขนาดประมาณ 1,000 MW 
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 นอกจากน้ีหากพจิารณาในแง่ของประเด็นส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ ระบบส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้าแบบ
ไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูงก็ยงัมีขอ้ดีเหนือระบบส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้าแบบไฟฟ้ากระแสสลบัแรงดนั
สูงดงัน้ี  
 -  เสียงรบกวน 
 -  ความเขา้กนัไดด้า้นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 -  สามารถใชพ้ื้นดินหรือทะเลเป็นส่วนส่งก าลงักลบัในระบบโมโนโพลาร์ได ้
 
 2.1.4  หลักการท างานของไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูง 
 วงจรไฟฟ้ากระแสตรงพื้นฐาน การส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้าดว้ยระบบไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนั
สูงสามารถอธิบายหลกัการเบื้องตน้ไดด้ว้ยวงจรไฟฟ้ากระแสตรงพื้นฐานดงัภาพที่ 2.4 
 

Vd1 Vd2

Z1

VS1

Z3Z2

VS2

  
ภาพที่ 2.4  วงจรไฟฟ้ากระแสตรงพื้นฐาน 
 
 จากรูปเราสามารถควบคุมการไหลของกระแส และการไหลของพลงังานไฟฟ้าโดยการ
ควบคุมขนาดความแตกต่างของแรงดนั Vd1 กบั Vd2 และถา้หากเราควบคุมทิศทางของกระแสให้
คงที่ ดงันั้นการไหลของพลงังานจะขึ้นอยูก่บัขั้วของแรงดนั Vd1 และ Vd2 นัน่เอง ประเภทของการ
ส่งไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูงสามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 
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 1.  สายส่งชนิดโมโนโพลาร์ 
 

AC system AC system

Id

Metallic Neutrue (Optional)

 
ภาพที่ 2.5  สายส่งชนิดโมโนโพลาร์ 
 
 จากภาพขา้งบนน้ีเป็นภาพโครงสร้างพื้นฐานของสายส่งชนิดโมโนโพลาร์โดยสายส่ง
ประเภทน้ีใชข้ดลวด 1 ชุดโดยปกติมีเฉพาะขั้วลบใชพ้ื้นดินหรือพื้นน าเป็นชุดส่งก าลงักลบัซ่ึง โมโน
โพลาร์น้ีเป็นพื้นฐานในการพฒันาเป็นระบบไบโพลาร์ต่อไป แทนที่จะใชดิ้นเป็นชุดส่งก าลงักลบั
แบบโลหะ จะถูกน ามาใชเ้ป็นชุกส่งกลบัแทนในกรณีที่ค่าความตา้นทานดินมีค่าสูงเกินไปหรือกรณี
ที่ต่อใตดิ้นหรือใตน้ ้ าแลว้มีส่ิงรบกวนที่อาจจะเกิดขึ้นได ้ 
 
 2.  สายส่งชนิดไบโพลาร์ 
 

Id

Id

AC system AC system

 
ภาพที่ 2.6  สายส่งชนิดไบโพลาร์ 
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 จากรูปเป็นโครงสร้างของไบโพลาร์โดยระบบน้ีมีขดลวด 2 ชุด ชุดหน่ึงเป็นบวกอีกชุด
หน่ึงเป็นลบ แต่ละขั้วมีคอนเวอร์เตอร์ซ่ึงมีอตัราแรงดนัที่เท่ากนัเช่ือมต่อแบบอนุกรมบนฝ่ังของดา้น
กระแสตรงจุดต่อระหวา่งคอนเวอร์เตอร์ทั้งสองเป็นกราวดโ์ดยปกติแลว้กระแสบน 2 ขั้วน้ีจะเท่ากนั 
และไม่มีกระแสกราวด์โดยที่ทั้ง 2 ขั้วนั้นสามารถท างานไดอิ้สระต่อกนั ถา้ขั้วใดขั้วหน่ึงเกิดการ
แยกกนั อันเน่ืองมาจากความผิดปกติบนสายส่งขึ้น ในสายส่งไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงชนิด
ไบโพลาร์ เม่ือพจิารณาถึงผลกระทบหรือผลขา้งเคียงเหมือนกบัสายส่งระบบไฟฟ้ากระแสสลบัแบบ
วงจรคู่ ในสภาวะการท างานปกติมนัอาจจะเกิดฮาร์โมนิกส์ นอ้ยกวา่ระบบโมโนโพลาร์การควบคุม
เพื่อเปล่ียนทิศทางการไหลของก าลงัไฟฟ้าท าไดโ้ดยการเปล่ียนขั้วของทั้ง 2ขั้ว ในกรณีกระแสที่
กราวดไ์ม่ดีเท่าที่ควรหรือกราวดอิ์เล็คโตรดไม่ท างานอนัเน่ืองมาจากความตา้นทานดินสูงๆ ขดลวด
ที่ 3 จะถูกใชเ้สมือนโลหะทัว่ไปมีเพื่อเป็นชุดส่งก าลงักลบัเม่ือขั้วใดขั้วหน่ึงเกิดความตา้นทานขึ้น
ระหวา่งการท างานของสายส่งไบโพลาร์ 
 3.  สายส่งชนิดโฮโมโพลาร์ 
 

Id

Id

AC system AC system

 
ภาพที่ 2.7  สายส่งชนิดโฮโมโพลาร์ 
 
 สายส่งชนิดโฮโมโพลาร์มีชุดของตวัเหน่ียวน าตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป ซ่ึงทุกชุดมีขั้วเดียวกัน 
โดยปกติจะเป็นขั้วลบเพราะมนัเกิดอตัราส่วนอินเตอร์เฟอเรนซ์ ซ่ึงขึ้นอยูก่บัโคโรนาร์ดว้ยชุดส่ง
ก าลงักลบัของระบบจะต่อลงพื้นดินเพราะเม่ือเกิดความผิดปกติขึ้นที่ขดลวดเหน่ียวน าใดแลว้คอน
เวอร์เตอร์ทั้งหมดจะสามารถจ่ายเขา้ขดลวดเหน่ียวน าที่เหลืออยู ่ซ่ึงสามารถท าให้รับก าลงัไฟฟ้าได้
เพิม่ขึ้นมากกวา่ปกติ ในทางตรงกนัขา้มการต่อแบบไบโพลาร์ ซ่ึงต่อคอนเวอร์เตอร์เขา้กบั 1 ขั้วของ
สายส่งนั้นโดยมากมกัไม่เหมาะสม โครงสร้างแบบโฮโมโพลาร์จะมีขอ้ดีมากกว่าซ่ึงค่ากระแสที่
กราวดย์งัพอรับได ้กระแสที่กราวดจ์ะมีผลขา้งเคียงกบัสายที่อยูใ่นท่อที่บรรจุแก๊สหรือน ้ ามนั  
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2.2  หม้อแปลงไฟฟ้าแบบสามเฟส [3] 
 
 - การส่งก าลงัไฟฟ้าแบบสามเฟส ท าไดโ้ดยน าหมอ้แปลงแบบเฟสเดียวจ านวน 3 เคร่ือง 
มาต่อกนัเป็นแบบใดแบบหน่ึง คือ Y-Y , Δ-Δ , Y-Δ , Δ-Y 
 - การต่อขดลวดลกัษณะน้ีสามารถสร้างขึ้นมาในหมอ้แปลงเคร่ืองเดียวกนัก็ได้ นั่นคือ 
เป็นหมอ้แปลงแบบสามเฟสเคร่ืองเดียวเลย 
 -  ท  าใหร้าคาถูกกวา่ 
 -  ใชเ้น้ือที่ติดตั้งนอ้ยลง 
 -  น ้ าหนกัไม่มาก 
 -  หมอ้แปลงสามเฟส หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจะตอ้งเปล่ียนหมอ้แปลงใหม่ทั้งเคร่ือง 
แต่ถา้เป็นการน าแบบเฟสเดียวมาต่อกนัถา้เคร่ืองใดเสียก็จะเปล่ียนเพยีงเคร่ืองเดียวเท่านั้น 
 
 2.2.1  การต่อขดลวดแบบ Y-Y 
 -  ท  าใหก้ารแปลงแรงดนัสมนยักนัเฟสต่อเฟส นัน่คือแรงดนัและกระแสดา้นทุติยภูมิจะมี
เฟสตรงกนักบัแรงดนัและกระแสดา้นปฐมภูมิ 
 -  ขอ้ดีของการต่อขดลวดหมอ้แปลงแบบน้ีคือ 
 -  มีจุดนิวทรัลไวส้ าหรับการต่อลงดินทั้งดา้นแรงสูงและดา้นแรงต ่า 
 -  ฉนวนของขดลวดทนต่อแรงดนัระหวา่งสายกบันิวทรัลเท่านั้น 
 -  กระแสกระตุน้สนามแม่เหล็กมีฮาร์โมนิกส์ที่ 3 ปนอยู ่
 -  กระแสฮาร์โมนิกส์แต่ละเฟสจะตรงกนั ท าให้รวมกนัไม่เป็นศูนยมี์กระแสฮาร์โมนิกส์
ไหลในนิวทรัล การต่อขดลวดหมอ้แปลงเป็นแบบ Y – Y น้ีท  าใหเ้กิดฮาร์โมนิกส์ขึ้นในระบบไฟฟ้า
ก าลงัได ้

ภาพที่ 2.8  การต่อขดลวดแบบ Y-Y 
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 2.2.2  การต่อขดลวดแบบ Δ-Δ 
 -  การต่อขดลวดของหมอ้แปลงแบบน้ี จะท าใหไ้ม่มีนิวทรัล 
 -  แต่ละขดลวดตอ้งสามารถทนต่อแรงดนัระหวา่งสายกบัสาย 
 -  มีกระแสฮาร์โมนิกส์ที่ 3 เกิดขึ้น ซ่ึงมีเฟส ตรงกนั และไหลวนอยูภ่ายใน Δ ไม่ไดไ้หล
เขา้ไปในระบบไฟฟ้าก าลงั 
 

ภาพที่ 2.9  การต่อขดลวดแบบ Δ-Δ 
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 2.2.3  การต่อขดลวดแบบ Y-Δและ Δ-Y 
 -  การแปลงแรงดนัจากดา้นปฐมภูมิไปยงัทุติยภูมิจะควบคู่กนัระหว่างขดลวดที่มีทิศทาง
ขนานกนั 
 -  การต่อขดลวดแบบน้ีท าใหก้ระแสและแรงดนัแต่ละดา้นของหมอ้แปลงมีเฟสไม่ตรงกนั  
 -  ถา้ดา้นปฐมภูมิเป็น Δ และดา้นทุติยภูมิเป็น Y แรงดนั VAB จะถูกแปลงไปเป็น Van 
นัน่คือ VAB จะมีเฟสตรงกนักบั Van 
 -  ในสภาวะสมดุลจะท าให้ VAB มีเฟสต่างจาก Van เท่ากบั 30 องศานั้น VAB จะมีเฟส
ต่างกนักบั VAB เป็น 30 องศาดว้ย 
 

ภาพที่ 2.10  การต่อขดลวดแบบ Y-Δ 
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ภาพที่ 2.11  การต่อขดลวดแบบ Δ-Y 
 

2.3  ไทริสเตอร์ [2] 
 
 2.3.1  โครงสร้างของไทริสเตอร์ 
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n

 
ภาพที่ 2.12  โครงสร้างของไทริสเตอร์ 
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 ไทริสเตอร์เป็นอุปกรณ์สารก่ึงตวัน าที่ประกอบดว้ยสารก่ึงตวัน า 4 ชั้นคือ P-N-P-N ซ่ึงมี
รอยต่อพี เอ็นอยู่ 3 รอยต่อไทริสเตอร์มีขาใช้งาน 3 ขา คือแอโนด,แคโทดและเกทเม่ือแรงดันที่
แอโนดเป็นบวกเม่ือเทียบกบัแคโทด รอยต่อ J1 และรอยต่อ J3 จะถูกไบแอสตรงระหว่าง P-N และ
รอยต่อ J1 จะไบแอสกลบัระหว่าง N-P สภาวะน้ีเราจะเรียกว่าการจ ากดัตรง การหยดุน้ีจะมีกระแส
ร่ัวไหลที่รอยต่อ ถา้แรงดนัอาโนดในขณะน้ีสูงขึ้นเร่ือยถึงจุดหน่ึงจะเกิดการได ้คือมีกระแสไหล
ผา่นไดเ้รียกวา่แรงดนัพงั เห็นไดว้า่ขณะน้ี J1 จะไบแอสตรงอยู ่ดงันั้นจะมีพาหะจ านวนมากเกาะอยู่
ที่รอยต่อถ้ากระแสมากกว่ากระแสที่ถูกกั้น ไดโอดจะน ากระแสได้ เพื่อรักษาประจุที่รอยต่อให้
เพียงพอ ในทางกลับกันถ้าลดแรงดันจนกระแสต ่ากว่าค่ากระแสที่ถูกยึดไว ้ไทริสเตอร์จะหยุด
ท างานการที่เราเพิม่แรงดนัใหอ้าโนด ที่สามารถจะท าใหไ้ทริสเตอร์ท างานไดต้อ้งเพิ่มแรงดนัจนถึง
ค่าแรงดนัพงั แต่ถา้เราใช้วิธีเพิ่มแรงดนัที่ขาเกท จะเกิดกระแสเกตไปเพิ่มค่าประจุให้รอยต่อ P-N   
ไทริสเตอร์จะน ากระแสไดเ้ช่นเดียวกนั และกระแสอาโนดตอ้งสูงกวา่กระแสที่ถูกกั้น 

ภาพที่ 2.13  คุณสมบตัิของกระแสและแรงดนัของไทริสเตอร์ 
 
 2.3.2  การจ าลองไทริสเตอร์ด้วยทรานซิสเตอร์ 
 การอธิบายการท างานของไทริสเตอร์ อาจจะอธิบายไดจ้ากการท างานของทรานซิสเตอร์
สองตวั ดงัภาพ 2.13 ประกอบดว้ยทรานซิสเตอร์แบบ P-N-P และ N-P-N ความสัมพนัธ์ของกระแส
คอลเลคเตอร์กบักระแสอิมิตเตอร์ 
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C E CBOI   =  α I  + I       (2.1) 

 โดยที่ 
  

CI  = กระแสคอลเลคเตอร์ 
  

EI  = กระแสอิมิตเตอร์ 
  

CBOI  = กระแสร่ัวระหวา่งขาคอลเลคเตอร์และขาเบส 
  

AI  = กระแสอาโนด 
  GI  = กระแสเกต 
  KI  = กระแสคาโทด 

 ก.  โครงสร้างของไทริสเตอร์   ข.  วงจรสมมูลของไทริสเตอร์ 
 
ภาพที่ 2.14  การท างานของไทริสเตอร์ 
 
 2.3.4  การท าให้ไทริสเตอร์หยุดน ากระแส 
 การหยดุน ากระแสของไทริสเตอร์ถือว่าเป็นปัญหาหน่ึงที่ไม่เหมาะกบัการน าไทริสเตอร์
ไปประยกุตใ์ชใ้นวงจรสวติช่ิงเพราะวา่ไทริสเตอร์จะหยดุท างานก็ต่อเม่ือกระแสอาโนดต ่าว่ากระแส
ที่ถูกยดึไว ้ดงันั้นค่อนขา้งจะเป็นปัญหามากในการใชไ้ทริสเตอร์กบัวงจรช็อปเปอร์ 
 
 2.3.5  หลักการท าให้ไทริสเตอร์หยดุสามารถสามารถท าได้ ดังนี้ 
 1.  การหยดุแบบธรรมชาติเป็นการให้ไทริสเตอร์กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลบั เม่ือ
แรงดันของแหล่งจ่ายตกลงถึงศูนย ์ไทริสเตอร์ก็จะหยุดท างาน บางทีเราเรียกว่า การหยุดแบบ
ธรรมชาติ 

A

K

G
J3

J1

J2 'J2

p

n

p p

n

n

Q2

IT

IG

IK

Q1

Q2

Q1

A

K

G
IG

IC1

IA = IT

IB1 = IC2

IB2

IK



17 
 

 2.  การหยดุแบบวิธีบงัคบัเป็นการหยดุโดยวิธีบงัคบัหรือควบคุมให้หยดุ โดยการสร้าง
วงจร เพือ่ท  าใหก้ระแสอาโนดต ่ากว่ากระแสที่ถูกยดึไวเ้ป็นเวลานานพอที่จะท าให้หยดุ ซ่ึงจะเรียก
เวลาน้ีวา่ Reverse Recovery Time  rrt  

ก.  การหยดุดว้ยแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั 
 

VAK

T1iT

V

T2
Lm

Dm

Vo

im

V T2

Im

on

Leakage
current

Vs

0

-V0

0

0

t 

t 

t 

dt
V0
Lm

di Im

VB

tq
Trr Tro

L
oa
d

 

iT

VAK

 
ข.  การหยดุแบบวธีิบงัคบั 

ภาพที่ 2.15  เวลาการหยดุท างานของไทริสเตอร์ 
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 2.3.6  การสร้างสัญญาณ จุดชนวนให้ไทริสเตอร์  
 วงจรพืน้ฐานแบบต่างๆของการสร้างสญัญาณจุดชนวนเพือ่ใหไ้ทริสเตอร์ท างาน 
 

 ก.  การหยดุระยะสั้น (Short pulse)  ข.  การหยดุระยะยาว (Long pulse) 
 
 

 ค.  Pulse – train generato           ง.  Pulse train with timer and AND logic 
 
ภาพที่ 2.16  การจุดชนวนของไทริสเตอร์ 
 
 



19 
 

 2.3.7  วงจรเรียงกระแส 3 เฟส แบบบริดจ์ 
 วงจรเรียงกระแส 3 เฟสนับว่าเป็นวงจรเรียงกระแสที่เป็นที่นิยมมากในอุตสาหกรรม 
เพราะมีแรงดันค่อนขา้งเรียบ เม่ือเทียบกับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงโดยไม่ตอ้งมีการกรอง รับ
แรงดนัอินพทุจากสายของระบบไฟฟ้า 3 เฟส ใชข้นาดของไดโอดเพยีง 1/3 ของขนาดกระแสโหลด
เท่านั้น จากภาพที่ 2.18 แสดงให้เห็นโครงสร้างของวงจรเรียงกระแสชนิดน้ี ประกอบดว้ยไดโอด
ก าลงั 6 ตวัโดยทัว่ไปของวงจรเรียงกระแสจะก าหนดล าดบัของกระแสไหลออกเป็นล าดบัคี่ เช่น 
D1, D3, D5 เป็นตน้ รูปคล่ืนของการเรียงกระแสจะแสดงดงัภาพที่ 2.17 
 

id1Primary Secondary
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ภาพที่ 2.17  วงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบเตม็คล่ืน 
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ภาพที่ 2.18  วงจรเรียงกระแส 3 เฟสแบบเตม็คล่ืน 
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 2.3.8  วงจรเรียงกระแส 3 เฟสแบบโหลดเหน่ียวน าขนาดใหญ่ 
 วงจรเรียงกระแส 3 เฟสที่ใชโ้หลดเหน่ียวน าขนาดใหญ่มากจะพบมากในการใชว้งจรเรียง
กระแส 3 เฟสในการขบัเคล่ือนเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงมักจะเป็นโหลด
ประเภทตวัเหน่ียวน าเช่นการขบัเคล่ือนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง หรือหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นตน้
โหลดเหน่ียวน าขนาดใหญ่จะมีผลท าให้กระแสเอาทพ์ุทเรียบ จากผลของค่าความเหน่ียวน าซ่ึงท า
หนา้ที่กรองระดบัระลอกคล่ืนของกระแสให้เรียบ ซ่ึงเราสามารถแทนไดด้ว้ยแหล่งกระแสคงที่ ดงั
แสดงให้เห็นในภาพที่ 2.19 ก.และภาพที่ 2.19 ข. แสดงถึงทิศทางของกระแสโหลดและกลุ่มการ
ท างานของไดโอดในทิศทางกระแสไหลออกและกระแสไหลเขา้ 
 

ก.  วงจรเรียงกระแส 
 

ข.  รูปคล่ืนแรงดนัในส่วนต่างๆ 
 
ภาพที่ 2.19  วงจรเรียงกระแส 3 เฟสแบบเตม็คล่ืนกระแสเอาทพ์ทุคงที่ 
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 2.3.9  ตัวแปลงผันแบบควบคุมเฟส 3 เฟสแบบเต็มคลื่น 
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ภาพที่ 2.20  รูปคล่ืนแรงดนัเอาทพ์ทุและกระแสของอินพทุวงจรตวัแปลงผนัแบบควบคุมเฟส 3 เฟส

แบบเตม็คล่ืน 
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ก.  แสดงรูปวงจรเรียงกระแส 
 
ภาพที่ 2.21  การจ่ายโหลดเหน่ียวน าขนาดใหญ่ของตวัแปลงผนัแบบควบคุมเฟส 3 เฟส 
 
 การท างานของไทริสเตอร์จะท างานทีละคู่ โดยหมายเลข 1,3,5 จะเป็นการทิศทางของ
กระแสไหลออกไปสู่โหลด และหมายเลข 4,6,2 เป็นทางที่กระแสไหลกลบัไปสู่แหล่งจ่าย จากภาพ
ที่ 2.21 ได้แสดงถึงทิศทางการไหลของกระแสและขั้วบวก ลบของแรงดึงเอาท์พุทที่ข ั้ว P-N การ
ปรับมุมจุดชนวนจะมีผลใหท้ิศทางของแรงดนัเอาทพ์ทุเปล่ียนแปลงไปจากขั้วบวกและลบ จากภาพ
ที่ 2.22 จะเห็นวา่แรงดนัเอาทพ์ุทจะเป็นศูนยเ์ม่ือมุมจุดชนวนเท่ากบั 90 องศา จากนั้นแรงดนัจะไป
ปรากฏที่ดา้นลบ ต าแหน่งของขั้วของเอาทพ์ทุจะเปล่ียนแปลงไป 
 

 
ภาพที่ 2.22  แรงดนัเอาทพ์ทุแบบสองทิศทางของตวัแปลงผนั 3 เฟสที่แปรค่าตามมุมจุดชนวนจาก  
                    0 องศา ถึง 180 องศา 
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ภาพที่ 2.23  มุมจุดชนวนจาก 0 องศา ถึง 180 องศา 
 

ภาพที่ 2.24  ความสมัพนัธข์องมุมระหวา่งแรงดนัและกระแส (Displacement angle) 
                    เม่ือปรับมุมจุดชนวนของไทริสเตอร์ในระดบัต่างๆ 
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 2.3.10  ตัวแปลงผันแบบควบคุมเฟส 3 เฟส แบบคู่ 
 เป็นการน าตวัแปลงผนัแบบควบคุมเฟส 3 เฟสมาต่อร่วมกนั 2 ทิศทางดงัแสดงในภาพที่ 
2.25 เพื่อมีวตัถุประสงค์ที่จะส่งก าลังไฟฟ้าได้ 2 ทางและสามารถปรับมุมจุดชนวนเพื่อให้
ก าลงัไฟฟ้าถ่ายโอนกันได้ ในวงจรน้ีจะมีบทบาทส าคญัในการประยกุตใ์ช้ในการส่งก าลงัไฟฟ้า
กระแสตรง ที่สามารถส่งถ่ายก าลงัไฟฟ้าไดใ้นขณะที่แรงดนัอินพทุทั้ง 2 ดา้นมีความถ่ีที่แตกต่างกนั 
นอกจากน้ียงัถูกประยกุตใ์ชใ้นการขบัเคล่ือนมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ได ้2 ทิศทางไดเ้ช่นกนั 

  ก.  รูปวงจรตวัแปลงผนัแบบควบคุมเฟส 3 เฟส แบบคู่ 
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  ข.  รูปคล่ืนสญัญาณเม่ือส่งผา่นก าลงั 2 ทาง 
 
ภาพที่ 2.25  แปลงผนัแบบคู่เม่ือส่งผา่นก าลงั 2 ทาง 
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 2.3.11  การท างานของวงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์ 6 พัลส์ 
 หวัใจส าคญัของระบบส่งก าลงัไฟฟ้าแบบการส่งไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูงน้ีก็คือวงจร
เรียงกระแสสองวงจร โดยวงจรแรกจะท างานโหมดการส่งไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง ท าหน้า
แปลงไฟฟ้ากระแสสลบัไปเป็นไฟฟ้ากระตรงและส่งก าลงัไฟฟ้ากระแสตรงน้ีไปตามสายเคเบิล เม่ือ
ถึงปลายทางก็แปลงกลบัไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับโดยการใชว้งจรเรียงกระแสที่สองที่ท  างานใน
โหมดอินเวอร์เตอร์ ในสมยัเร่ิมแรกนั้นจะใชห้ลอดสุญญากาศท าหนา้ที่เป็นสวติช์ก าลงัในวงจรเรียง
กระแส แต่อยา่งไรก็ตามการปรากฏตวัและการพฒันาของสวติชก์  าลงัสารก่ึงตวัน าที่เหนือกวา่หลอด
สุญญากาศทุกอยา่งท าให้ไม่มีการใช้หลอดสุญญากาศในวงจรเรียงกระแสที่ใชใ้นระบบการส่ง
ไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูงอีกต่อไป โดยสวิตช์ก าลงัที่ใชใ้นวงจรเรียงกระแสแบบบริดจใ์นระบบ
ไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูงในปัจจุบนัก็คือไทริสเตอร์ 
 SCR เป็นสวติชก์  าลงัสารก่ึงตวัน าที่มีสามขา คือ Anode (A), Cathode (K), และ Gate (G) 
โดยถา้เราใหแ้รงดนัที่ขา A มีศกัด์ิไฟฟ้าเป็นบวกเม่ือเทียบกบัขา K และใหส้ญัญาณจุดชนวน ที่ขา G 
ที่มีศกัด์ิไฟฟ้าเป็นบวกเม่ือเทียบกบัขา K ก็จะท าให ้SCR นั้นน ากระแสได ้ส่วน GTO นั้นจะท างาน
คลา้ยๆ กบั SCR ต่างตรงที่สามารถใชส้ญัญาณที่ G เพือ่สัง่ใหห้ยดุน ากระแสไดด้ว้ย  
 

  ก.  แสดงมุมจุดชนวน SCR        ข.  รูปสญัญาณที่มุมจุดชนวน 0-180 องศา 
 
ภาพที่ 2.26  วงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบบริดจท์ี่ใช ้SCR 
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 การที่เราจะสัง่ให ้SCR ตวัใดน ากระแสนั้นก็ขึ้นอยูก่บัแรงดนัของแหล่งจ่ายที่ SCR ตวันั้น
ต่ออยูต่อ้งมีค่าสูงสุด โดย SCR หมายเลข 1,3,5 จะเป็น SCR ที่ควบคุมแรงดนัดา้นบวก (จุด A) และ 
SCR หมายเลข 4,6,2 จะเป็น SCR ที่ควบคุมแรงดนัดา้นลบ (จุด B) ตวัอยา่งเช่นในกรณีแรงดนั V12 
(V1-V2) มีค่าสูงสุด ซ่ึงแสดงว่าแหล่งจ่ายแรงดัน V1 มีค่าสูงสุดทางดา้นบวกจึงตอ้งจุดชนวน Q1 
ให้น ากระแสทางบวก และแหล่งจ่ายแรงดนั V2 จะมีค่าสูงสุดทางดา้นลบจึงตอ้งจุดชนวน Q6 ให้
น ากระแสทางลบ และแรงดนัโหลดในขณะนั้นจะมีขนาดเท่ากับแรงดัน V12 นั่นเอง ตวัอยา่งอีก
กรณีหน่ึงคือ สมมุติวา่แรงดนั V31 (V3-V1) มีค่าสูงสุด ซ่ึงแสดงว่าแหล่งจ่ายแรงดนั V3 มีค่าสูงสุด
ทางด้านบวกจึงตอ้งจุดชนวน Q5 ให้น ากระแสทางบวก และแหล่งจ่ายแรงดนั V1 จะมีค่าสูงสุด
ทางดา้นลบจึงตอ้งจุดชนวน Q4 ใหน้ ากระแสทางลบ และแรงดนัโหลดในขณะนั้นจะมีขนาดเท่ากบั
แรงดนั V31นัน่เอง ดงันั้นการน ากระแสของ SCR จะเรียงล าดบัตามน้ีคือ Q1+Q2, Q2+Q3, Q3+Q4, 
Q4+Q5, Q5+Q6, Q6+Q1 และวนกลบัไปขึ้นรอบใหม่ 
 การควบคุมแรงดนัดา้นออกสามารถควบคุมไดโ้ดยการควบคุมมุมจุดชนวน  α หรือมุมที่
สัง่ให ้SCR น ากระแสโดยมุมที่เป็นจุดตดักนัของ V1 กบั V3 จะนับเป็นมุม 0 องศา (ซ่ึงจะต่างจาก
วงจรเรียงกระแสหน่ึงเฟส ที่จะเร่ิมนับมุม 0 องศาเม่ือแรงดนัดา้นเขา้มีค่า 0) ในกรณีที่มุมจุดชนวน
เป็น 0 องศา ลกัษณะแรงดนัดา้นออกจะเหมือนกนักรณีที่เราแทน SCR ดว้ยไดโอด (ที่ไม่สามารถ
ควบคุมมุมจุดชนวนได้) และแรงดันด้านออกจะมีค่าเฉล่ียสูงสุด เม่ือมุมจุดชนวนเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ
แรงดันด้านออกก็จะมีค่าเฉล่ียลดลง ในกรณีน้ีพลังงานที่ส่งจ่ายจะไหลจากด้านไฟสลับ (ด้าน
ซา้ยมือ) ไปยงัดา้นไฟตรง (ดา้นขวามือ) เพราะกระแสดา้นออกมีค่าเฉล่ียเป็นบวกและแรงดา้นออกก็
มีค่าเฉล่ียเป็นบวกด้วยเช่นเดียวกนั ซ่ึงในกรณีน้ีจะเรียกว่าเป็นการท างานในโหมดคอนเวอร์เตอร์
เม่ือเราจุดชนวนที่มุม 90 องศา แรงดนัดา้นออกจะมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0 จึงท าให้กรณีน้ีจะไม่มีกระแส
ไหล และพลงังานที่ส่งจ่ายก็จะเท่ากบั 0 ดว้ยเช่นเดียวกนั แต่เม่ือเราเพิ่มมุมจุดชนวนให้มากกว่า 90 
องศา จะท าให้แรงดนัดา้นออกมีค่าเฉล่ียเป็นลบ ในขณะที่กระแสยงัคงมีค่าเฉล่ียเป็นบวกเช่นเดิม 
ในกรณีน้ีจะท าใหพ้ลงังานที่ส่งจ่ายจะไหลกลบัทางไดท้าง โดยจะไหลจากดา้นไฟตรง (ดา้นขวามือ) 
ไปยงัดา้นไฟสลบั (ดา้นซา้ยมือ) ซ่ึงในกรณีน้ีจะเรียกวา่เป็นการท างานในโหมดอินเวอร์เตอร์แรงดนั
ดา้นออกเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 
 

     S S

3 2
vd   =  V cosα  =  1.35V cos α

π
 

 โดย 
  SV  คือ ค่าแรงดนัไลน ์RMS ของแหล่งจ่าย และα คือมุมจุดชนวนของ SCR 
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 กรณีของการส่งจ่ายก าลงัดว้ยการส่งไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูงที่ตอ้งท างานทั้งในโหมด
คอนเวอร์เตอร์และโหมดอินเวอร์เตอร์วงจรดา้นออกหรือด้านไฟตรงของวงจรเรียงกระแสแบบ
บริดจจ์ะตอ้งมีตวัเหน่ียวน าอยูเ่พือ่ท  าใหก้ระแสมีค่าต่อเน่ืองดว้ย 
 

 
ก.  รูปวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบบริดจ ์6 พลัส ์

 

 ข.  รูปคล่ืนกระแสดา้นเขา้        ค.  รูปคล่ืนแรงดนัดา้นออก 
 
ภาพที่ 2.27  ตวัอยา่งรูปคล่ืนกระแสดา้นเขา้และแรงดนัดา้นออกของวงจรเรียงกระแสสามเฟส 
     แบบบริดจ ์6 พลัส ์
 
 2.3.11  วงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบบริดจ์ 12 พัลส์ 
 แมว้า่ค่าระลอกคล่ืนของแรงดนัดา้นออกและกระแสดา้นออกของวงจรเรียงกระแสแบบ
บริดจ ์6 พลัส์จะมีค่าความถ่ีสูงถึง 6 เท่าของความถ่ีแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัดา้นเขา้(6x50 = 300Hz 
ในกรณีของประเทศไทย) แต่อยา่งไรก็ตามค่าระลอกก็ยงัคงมีค่าที่ยงัไม่ต  ่ามากนัก ท าให้ตอ้งใชต้วั
เหน่ียวน าที่ค่าค่อนขา้งสูง ดงันั้นจึงไดมี้การน าเอาวงจรเรียงกระแสแบบบริดจ ์12 พลัส์เขา้มาใช ้เพื่อ
แกปั้ญหาดงักล่าว วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ ์12 พลัส์ โดยแทจ้ริงแลว้ก็คือวงจรเรียงกระแสแบบ
บริดจ์ 6 พลัส์สองวงจรต่ออนุกรมกัน โดยวงจรเรียงกระแสแต่ละวงจรจะมีแหล่งจ่ายไฟฟ้า
กระแสสลบัที่ไดจ้ากหมอ้แปลงที่มีขดลวดทุติยภูมิต่อแบบเดลตา้และแบบสตาร์ตามล าดบั 
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ภาพที่ 2.28  วงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบบริดจ ์12 พลัส ์
 
 จากวงจรจะเห็นวา่แรงดนัไฟสลบัดา้นเขา้ของวงจรดา้นบนบนจะไดม้าจากหมอ้แปลงลูก
ที่อยูด่า้นบน ซ่ึงมีขดทุติยภูมิที่ต่อแบบเดลตา้ ในขณะที่แรงดนัไฟสลบัดา้นเขา้ของวงจรดา้นล่างจะ
ได้มาจากหม้อแปลงลูกที่อยูด่้านล่าง ซ่ึงมีขดทุติยภูมิที่ต่อแบบสตาร์ การต่อวงจรหม้อแปลงใน
ลกัษณะเช่นน้ีท าให้แรงดนัด้านเขา้มีมุมต่างกัน 30 องศา (ในขณะที่การต่อแบบ 6 พลัส์ จะมีมุม
ต่างกนั 60 องศา) 
 ดังนั้ นแรงดันด้านออกจะมีค่าระลอกของแรงดันและกระแสที่ลดลงและความถ่ีค่า 
ระลอกจะสูงขึ้น กลายเป็น 12 เท่าของความถ่ีแรงดนัดา้นเขา้ (12x50 = 600 Hz กรณีประเทศไทย)
ดงันั้นความถ่ีฮาร์มอนิกส์ของแรงดนัไฟตรงดา้นออกก็จะประกอบไปดว้ยฮาร์มอนิกส์คู่ โดยมีฮาร์
มอนิกส์ความถ่ีต  ่าสุดอยูท่ี่ 600 Hz ในขณะที่ฮาร์มอนิกส์ของวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบบริดจ ์6 
พลัส์จะอยูท่ี่ 300 Hz เป็นตน้ไป 
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ก.  รูปวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบบริดจ ์12 พลัส ์

 

 ข.  รูปคล่ืนกระแสดา้นเขา้   ค.  รูปคล่ืนแรงดนัดา้นออก 
 
ภาพที่ 2.29  รูปคล่ืนกระแสดา้นเขา้และแรงดนัดา้นออกของวงจรเรียงกระแสสามเฟส 12 พลัส ์
 
 แสดงถึงตวัอยา่งผลการวดัของกระแสดา้นเขา้ของวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบบริดจ ์
12 พลัส์ ซ่ึงเม่ือน าไปเทียบกบัวงจรเรียงกระแสแบบบริดจ ์6 พลัส์ ในภาพที่ 2.27 จะเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจนวา่กระแสดา้นเขา้ของวงจรวงจรเรียงกระแสแบบบริดจ ์12 พลัส์มีลกัษณะที่มีความเพี้ยนน้อย
กวา่กระแสดา้นเขา้ของวงจรเรียงกระแสแบบบริดจ ์6 พลัส์อยา่งชดัเจนหรือมีลกัษณะที่ใกลเ้คียงรูป
ไซน์มากกวา่ ในขณะแรงดนัดา้นออกจะมีแอมพลิจูดของค่าระลอกคล่ืนที่ต  ่ากว่าและความถ่ีของค่า
ระลอกก็ยงัมีค่าสูงกวา่วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ ์6 พลัส์ ดงันั้นจึงจะใชรี้แอ็กเตอร์กระแสตรงที่มี
ค่าเล็กกวา่อยา่งมีนยัส าคญั 
 นอกจากน้ีถา้ตอ้งการใหก้ระแสดา้นเขา้มีฮาร์มอนิกส์ที่ต  ่ากว่าน้ีก็ยงัสามารถใชว้งจรเรียง
กระแสแบบบริดจส์ามเฟส 18 พลัส์ หรือ 24 พลัส์ ไดอี้กดว้ย แต่ก็เพิ่มความยุง่ยากเน่ืองจากตอ้งใช้
หมอ้แปลงเพือ่สร้างแรงดนัไฟสลบัดา้นเขา้วงจรเรียงกระแสให้มีมุมต่างกนั 20 องศา และ 15 องศา 
ตามล าดบั  
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2.4  ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 [4] 
 
 ไมโครคอนโทรลเลอร์ถูกน ามาใชง้านอยา่งกวา้งขวางซ่ึงเรารู้จกักนัในนามของ MCS-51
เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่บริษทั Intel ผลิตขึ้นมาเพื่อใชก้บังานควบคุมขนาดกลางเน่ืองจากมี
ความเร็วและประสิทธิภาพเหมาะสมกับงานควบคุมโดยทัว่ไปมีค  าสั่งในการเขียนที่สะดวกและ
คล่องตัวมากจึงได้รับความนิยมสูงในปัจจุบันความแตกต่างของไมโครคอนโทรลเลอร์กับ
ไมโครโปรเซสเซอร์ในปัจจุบนัหลายคนก าลงัสับสนว่าไมโครคอนโทรลเลอร์กบัไมโปรเซสเซอร์
นั้นคืออุปกรณ์เดียวกนัโดยลกัษณะโครงสร้างของไมโครโปรเซสเซอร์จะประกอบไปด้วยหน่วย
ประมวลผลกลางหน่วยค านวณทางคณิตศาสตร์และลอจิกบสัขอ้มูลและบสัแอดเดรสส าหรับติดต่อ
กับหน่วยความจ าภายนอกและวงจรก าเนิดสัญญาณนาิิกาในการใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์
จะตอ้งเช่ือมต่อกบัหน่วยความจ าโปรแกรมจากภายนอกหากตอ้งการติดต่อกบัอุปกรณ์อินพุตและ
เอาตพ์ุตตอ้งอาศยัอุปกรณ์ที่เรียกว่าไอซีขยายพอร์ตท าให้การสร้างระบบควบคุมตอ้งการอุปกรณ์
จ านวนม าก จึ ง ส่ งผล ให้ ร ะบบ มีขนาดใหญ่พอสมควร เป รี ยบ เที ยบโครงส ร้ า งขอ ง
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะเห็นได้อย่างชดัเจนว่าภายในไมโครคอนโทรลเลอร์มีอุปกรณ์พื้นฐาน
เหมือนกบัไมโครโปรเซสเซอร์หากแต่จะบรรจุหน่วยความจ าโปรแกรมหน่วยความจ าขอ้มูลและ
พอ ร์ต อินพุต เอ าต์พุตไว้ภายในผู ้ใช้ง าน จึง เพียงแ ต่ เขี ยนโปรแกรมควบคุมลงบนตัว
ไมโครคอนโทรลเลอร์เท่านั้ นก็พอ เน่ืองจากว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ได้มีการผลิต
ออกมาหลายรุ่นและมาจากหลายบริษทัในที่น้ีจะกล่าวถึงไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ใน
อนุกรมของ 8051 ซ่ึงผลิตโดยบริษทั Philips เท่านั้นโดยมีชุดค าสั่งและสถาปัตยกรรมพื้นฐาน
เหมือนกบัไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS–51 ของผูผ้ลิตอ่ืนไม่ว่าจะเป็น Intel , Dallas คุณสมบตัิของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ในอนุกรมของ 8051 มีดงัน้ี 
 1.  เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีหน่วยประมวลผลกลางแบบ 8 บิต  
 2.  มีค  าสัง่ค  านวณทางคณิตศาสตร์ และตรรกศาสตร์ 
 3.  มีแอดเดรสบสัขนาด 16 บิตท าให้สามารถอา้งต าแหน่งหน่วยความจ าโปรแกรมและ
หน่วยความจ าขอ้มูลได ้64 กิโลไบต ์
 4.  มีหน่วยความจ าภายในขนาด 128 ไบต ์หรือ 256 ไบต ์
 5.  มีพอร์ตอนุกรมท างานแบบดูเพล็กซ์เตม็ 1 พอร์ต 
 6.  มีพอร์ตอินพตุเอาตพ์ตุแบบขนานจ านวน 32 บิต 
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 7.  มีไทเมอร์2 ตวั (8051/8031) หรือ 3 ตวั (8052/8032)  
 8.  มีวงจรควบคุมการเกิดอินเตอร์รับ  5 ประเภท (8051/8031) หรือ 6 ประเภท 
(8052/8032)  
 9.  มีวงจรออสซิลเลเตอร์ภายในตวั  ซ่ึงไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ของบริษัท 
Philips เป็นที่นิยมใช้งานกนัในปัจจุบนัจะมีโครงสร้างเหมือนกนัไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล 
MCS-51 กลุ่ม AT89Cxx ในกลุ่มน้ีสามารถที่จะท าการเขียนโปรแกรมลงไปในชิพไดเ้ลยโดยไม่ตอ้ง
ถอดชิพออกไปจากระบบเรียกวา่การโปรแกรมในวงจรและอ่ืนๆอีก ส าหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
MCS-51 ที่เราจะใชเ้ป็นรุ่น P89V51RD2 ของบริษทั Philips ที่เลือกรุ่นน้ีเน่ืองจากเป็นรุ่นที่สามารถ
รองรับการดาวน์โหลดโปรแกรมแบบ ISP (In System Programming) ผา่นพอร์ตอนุกรมไดโ้ดยตรง 
ไม่ตอ้งอาศยัอุปกรณ์หรือวงจรเพิม่เติมในการดาวน์โหลดโปรแกรม จึงท าใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่ง
สะดวกรวมถึงราคาของ P89V51RD2 ที่ไม่แพง เม่ือเทียบกบัความสามารถ และประสิทธิภาพของ
มัน P89V51RD2 สามารถท างานในโหมด X2 ซ่ึง จะท าให้สามารถท างานได้เร็วกว่า MCS-51 
พื้นฐาน 2 เท่า (1 แมชชีนไซเคิล ใชส้ัญญาณนาิิกา 6 ลูก) เม่ือใชค้ริสตอลความถ่ีที่เท่ากนัในการ
ท างานในโหมด X2 น้ี P89V51RD2 สามารถใชค้ริสตอลความถ่ีสูงสุด 20MHz ส่วนในการท างาน
ในโหมด X1 สามารถใชค้ริสตอลความถ่ีสูงสุด 40 MHz ภายใน P89V51RD2 มีหน่วยความจ า
โปรแกรมแบบแฟลชขนาด 64 กิโลไบต ์นอกจากนั้นยงัมีหน่วยความจ าขอ้มูลภายนอกเพิ่มเติม
ขนาด 1 กิโลไบต ์อยูภ่ายในตวัชิพดว้ย 
 

ภาพที่ 2.30  รายละเอียดการจดัขาของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ตระกูล 8051 
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 2.4.1  หน้าที่การใช้งานของแต่ละขาของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ในตระกูลของ 
8051 มีดังนี ้
 
 -  ขา +VCC (ขา 40) ใชส้ าหรับต่อไฟเล้ียง 
 -  ขา GND (ขา 20) ส าหรับต่อกราวดข์องระบบ 
 -  ขาพอร์ต 0 (ขา 32 ถึง 39) จะมี 8 ขาคือ P0.0-P0.7 โดยสามารถก าหนดให้เป็นไดท้ั้ง
อินพุตและเอาต์พุตโดยหากตอ้งการให้ขาพอร์ต 0 ขาใดเป็นอินพุตก็สามารถท าไดโ้ดยการเขียน
ขอ้มูล‘1’ไปยงัขาที่ตอ้งการติดต่อดว้ยแต่ถา้ตอ้งการเป็นเอาตพ์ตุก็สามารถท าไดโ้ดยการเขียนขอ้มูล
ส่งไปยงัขาที่ต้องการติดต่อและยงัใช้ในการติดต่อกับขาแอดเดรสไบต์ต  ่าของหน่วยความจ า
ภายนอก(A0-A7) และขาขอ้มูล (D0-D7) โดยใชก้ระบวนการมลัติเพล็กซ์เขา้ช่วยในการท างาน 
 -  ขาพอร์ต 1 (ขา 1-8) จะมี 8 ขาคือ P1.0-P1.7 โดยสามารถก าหนดให้เป็นไดท้ั้งอินพุต
และเอาต์พุตโดยหากตอ้งการให้ขาพอร์ต 1 ขาใดเป็นอินพุตก็สามารถท าได้โดยการเขียนขอ้มูล
‘1’ไปยงัขาที่ต้องการติดต่อด้วยและนอกจากน้ีในกลุ่มของ 8051 จะใช้ขา P1.0 เป็นขาอินพุต 
ส าหรับค่าของไทเมอร์1 และ P1.1 เป็นขาอินพุตส าหรับค่าของไทเมอร์2 ในขณะที่ P1.4-P1.7 ใช้
เป็นขาเช่ือมต่อแบบ SPI เพือ่ท  าการโปรแกรมขอ้มูลในระบบ 
 -  ขาพอร์ต 2 (ขา 21-28) จะมี 8 ขาคือ P2.0-P2.7 ใชเ้ป็นอินพุตและเอาทพ์ุตพอร์ตและใช้
งานในการติดต่อกบัขาแอดเดรสไบตสู์งของหน่วยความจ าภายนอก A8-A15 
 -  ขาพอร์ต 3 (ขา 10-17) จะมี 8 ขาคือ P3.0-P3.7 ใชเ้ป็นอินพุตและเอาทพ์ุตพอร์ตและถูก
ใชง้านในหนา้ที่พเิศษอ่ืนๆอีกหลายอยา่งดงัน้ี 
 P3.0 ใชเ้ป็นขาอินพตุส าหรับรับขอ้มูลจากการส่ือสารแบบอนุกรมหรือขา RXD 
 P3.1 ใชเ้ป็นขาอินพตุส าหรับส่งขอ้มูลจากการส่ือสารแบบอนุกรมหรือขา TXD 
 P3.2 ใชเ้ป็นขาอินพตุรับสญัญาณอินเตอร์รับจากภายนอกช่อง 0 หรือขา INT0 
 P3.3 ใชเ้ป็นขาอินพตุรับสญัญาณอินเตอร์รับจากภายนอกช่อง 1 หรือขา INT1 
 P3.4 ใชเ้ป็นขาอินพตุส าหรับรับสญัญาณไทเมอร์จากช่อง 0 หรือขา T0 
 P3.5 ใชเ้ป็นขาอินพตุส าหรับรับสญัญาณไทเมอร์จากช่อง 1 หรือขา T1 
 P3.6 ใชเ้ป็นขาอินพตุหรือเป็นขา WR ในกรณีที่ใชเ้ช่ือมต่อกบัหน่วยความจ าภายนอก 
 P3.7 ใชเ้ป็นขาอินพตุหรือเป็นขา RD ในกรณีที่ใชเ้ช่ือมต่อกบัหน่วยความจ าภายนอก 
 -  ขา RESET (ขา9) ใชใ้นการรีเซ็ตการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์เพือ่เร่ิมตน้การ
ท างานใหม่ 
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 -  ขา ALE/PROG (ขา30) เป็นขาควบคุมการเลตซ์ของขาพอร์ต 0 เม่ือมีการใชง้านหน่วย 
ความจ าภายนอกหากขาน้ีมีสถานะเป็นลอจิก‘0’และใชเ้ป็นขาส าหรับใชรั้บพลัส์ของการโปรแกรม
ขอ้มูลลงในไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ถา้มีสถานะเป็นลอจิก‘1’ในรุ่นที่มีหน่วยความจ าเป็น
แบบอีพรอม 
 -  ขา PSEN (ขา9) ใช้ส่งสัญญาณร้องขอติดต่อกับหน่วยความจ าโปรแกรมภายนอก
ในช่วงของการอ่านเขียนข้อมูลกับหน่วยความจ าภายนอกเม่ือใช้โปรแกรมจากหน่วยความจ า
โปรแกรมภายในชิพจะไม่ส่งสญัญาณออกมาที่ขาน้ี 
 -  ขา EA/VPP (ขา31) ใชส้ าหรับเลือกให้ MCS-51 ติดต่อกบัหน่วยความจ าโปรแกรม
ภายนอกหรือจากหน่วยความจ าภายใน MCS-51 เองโดยหากมีสถานะเป็น‘0’จะเลือกใชโ้ปรแกรม
ภายนอกหากมีสถานะเป็น‘1’จะเลือกใชห้น่วยความจ าภายใน MCS-51 และใชเ้ป็นขาอินพุตส าหรับ
รับแรงดนัไฟสูงส าหรับการโปรแกรมหน่วยความจ าภายในส าหรับ MCS-51 แบบแฟลชตอ้งการ
แรงดนัในการโปรแกรม +5VDC 
 -  ขา XTAL1 และ XTAL2 (ขา 19 และขา 18) เป็นขาต่อคริสตอลเพื่อสร้างสัญญาณ
นาิิกาในการก าหนดจงัหวะในการท างานของ MCS-51 
 



 
 

บทที่ 3 
การออกแบบโครงงาน 

 
 การออกแบบและส่วนประกอบของโครงงานและส่วนประกอบต่างๆซ่ึงในโครงงานน้ี
เป็นการออกแบบการส่งไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูงชนิดโมโนโพลาร์แบบบริดจ ์12 พลัส์ ประกอบ
ไปดว้ยวงจรก าลัง วงจรตรวจสอบเฟส และไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยวงจรตรวจสอบเฟสและ
วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์จะเรียกส่วนน้ีวา่อุปกรณ์ดา้นควบคุม ดา้นก าลงัใชแ้รงดนัและกระแสที่
สูง ดงันั้นโครงงานน้ีจึงจ าเป็นตอ้งแยกอุปกรณ์ดา้นควบคุมออกจากอุปกรณ์ดา้นก าลงัเพื่อป้องกนั
อุปกรณ์ดา้นควบคุมไม่ใหเ้กิดความเสียหายเน่ืองจากแรงดนัและกระแสที่สูงทางดา้นวงจรก าลงั 
 

ภาพที่ 3.1  ระบบการส่งไฟฟ้ากระแสตรงแบบ 12 พลัส์ 
 
 ภาพที่ 3.1  แสดงการส่งไฟฟ้ากระแสตรงแบบ 12 พลัส์ ซ่ึงประกอบไปด้วยวงจรเร็กติ
ไฟร์เออร์ท าหนา้ที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและมีวงจรอินเวอร์เตอร์ท าหน้าที่
แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัอีกที 
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3.1  วงจรภาคก าลงั 
 
 3.1.1  หม้อแปลง  
 การออกแบบหมอ้แปลงจะเลือกการออกแบบเป็นแบบแปลงแรงดนัลงโดยมีอตัราส่วน
เป็น 10 : 1 เพื่อให้มีกระแสมากพอที่จะสั่งให้ SCR ท างานได ้โดยหมอ้แปลงที่ออกแบบนั้นดา้น
ปฐมภูมิเป็นแบบ Y และดา้นทุติยภูมิจะเป็นแบบ Y และ Δ ตามหวัขอ้ 2.2.3 จากการออกแบบหมอ้
แปลงจะมีขนาด 500 VA แรงดนัดา้นปฐมภูมิจะมีแรงดนั 380 V ดา้นทุติยภูมิจะมีแรงดนั 38 V 
สามารถค านวณกระแสไดจ้ากสมการ 
 

    3S VA  
 ดงันั้นกระแสมีค่า 
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 3.1.2  วงจรเรียงกระแส 3 เฟส 
 

Load
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b

c
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Q2
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ภาพที่ 3.2  วงจรเรียงกระแส 3 เฟสที่ควบคุมเตม็บริดจ ์
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 จากภาพที่ 3.2 การท างานของวงจรน้ีหมอ้แปลงจะรับกระแสมาจากวงจรขบักระแสเกต
และท าการถ่ายสญัญาณมาสู่วงจรดา้นก าลงัซ่ึงหมอ้แปลงทั้ง 6 ตวัจะต่ออยูก่บัไทริสเตอร์แต่ละตวั
ตามภาพที่ 3.1 ซ่ึงไทริสเตอร์แต่ละตวั จะมีไฟมารอไวแ้ต่ละเฟสโดยที่ไทริสเตอร์ตวัที่ 1 และ 4 จะ
ไดไ้ฟจากเฟส a ไทริสเตอร์ตวัที่ 3 และ 6 จะไดไ้ฟจากเฟส b และไทริสเตอร์ตวัที่ 5 และ 2 จะไดไ้ฟ
จากเฟส c เม่ือหมอ้แปลงไดรั้บสัญญาณจากวงจรขบักระแสเกตก็จะถ่ายทอดสัญญาณมาที่ขาเกต
ของไทริสเตอร์ และน ากระแสท าให้เกตไทริสเตอร์ท างานเม่ือไทริสเตอร์ท างานตามรูปแบบของ
โปรแกรมที่ตั้งไว ้ก็จะท าใหโ้หลดที่ต่ออยูท่  างานตามที่เราตอ้งการ รวมทั้งหมอ้แปลงยงัเป็นตวัแยก
กราวด์ให้ทางด้านวงจรก าลังอีกด้วยเพราะถ้ามีขอ้ผิดพลาดเกิดขึ้นด้านวงจรก าลังจะท าให้เกิด
อนัตรายต่อวงจรทางดา้นภาคควบคุม 
 

3.2  วงจรภาคควบคุม 
 
 3.2.1  วงจรตรวจสอบเฟส 
 

ภาพที่ 3.3  วงจรตรวจสอบเฟส 
 
 จากภาพที่ 3.3 วงจรตรวจสอบเฟสจะประกอบไปด้วยหมอ้แปลงไฟฟ้าท าหน้าที่แปลง
แรงดันไฟฟ้าจาก 220V เป็น 12V เพื่อท าให้ไดโอดที่ต่อกับวงจรออปแอมป์ท างานและแปลง
สญัญาณไซน์เตม็คล่ืนเป็นสญัญาณไซน์คร่ึงคล่ืนและส่งต่อไปยงัวงจรออปแอมป์ ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ที่
ท  าหน้าที่ขยายขนาดหรือลดขนาดของสัญญาณทางดา้นขาเขา้ของตวัออปแอมป์และใชใ้นการหา
จุดเร่ิมตน้ของรูปคล่ืนสัญญาณไซน์ที่จุดศูนยเ์พื่อที่จะสร้างสัญญาณพลัส์ส่ีเหล่ียมให้อยู่ในรูป
คล่ืนสญัญาณไซน์และเปล่ียนรูปคล่ืนสญัญาณไซน์ให้อยูใ่นรูปคล่ืนสัญญาณพลัส์ส่ีเหล่ียมเพื่อง่าย
ต่อการประมวลผลของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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 3.2.2  วงจรประมวลผล 

ภาพที่ 3.4  วงจรประมวลผลและ Volume A/D 
 
 จากภาพที่ 3.4 ในวงจรน้ีจะประกอบไปดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51และ Volume 
A/D จะท าหน้าที่เปล่ียนสัญญาณอนาล็อกให้เป็นสัญญาณดิจิตอล ซ่ึงจะมีค่าเท่ากับสัญญาณ
อนาล็อกนั้นๆ โดยใชห้ลกัการสุ่มสญัญาณอนาล็อกทางอินพุต แลว้น าขนาดของสัญญาณอนาล็อก
นั้น มาเปรียบเทียบกบัค่าแรงดนัอา้งอิง ของวงจรแลว้จึงเปล่ียนเป็นค่าขอ้มูลแบบดิจิตอลเพื่อจะน า
สญัญาณดิจิตอลไปประมวลผลดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์เพือ่ใชใ้นการตั้งค่ามุมจุดชนวนของไทริ
สเตอร์ที่ตอ้งการทั้ง 6 ตวั ส่วนขาที่ 18,19 ของตวัไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นจะมีออสซิลเรเตอร์ที่ใช้
ผลิตสญัญาณ Clock จ่ายใหก้บัไมโครคอนโทรลเลอร์ ส่วนขาที่40 และขาที่20 จะมีเฟอร์ไรทบ์ีทซ่ึง
ท าหนา้ที่กนัสญัญาณรบกวนที่มากบักระแสและ GND 
 ในส่วน IC Max-232 จะท าหน้าที่แปลงสัญญาณ TTL เป็น RS-232 เพื่อเช่ือมต่อระหว่าง
ส่วน Device กบั Host เน่ืองจากสญัญาณ TTL เช่ือมต่อในระยะไกลๆไม่ไดจึ้งตอ้งแปลงเป็นพอร์ต
RS-232 เพือ่ส่งในระยะทางไกลๆมีประสิทธิภาพ 
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 3.2.3  วงจรขับกระแสเกต 

ภาพที่ 3.5  วงจรขบักระแสเกต 
 
 จากภาพที่ 3.5 เน่ืองจาก CPU ไมโครคอนโทรลเลอร์ต่างๆ นั้นจะส่งสัญญาณออกมาได้
เพียงระดบัของลอจิกซ่ึงไม่สามารถน าสัญญาณที่ได้น้ีไปขบักระแสให้กบัไทริสเตอร์โดยตรงได ้
ดงันั้นในการที่จะควบคุมการท างานของไทริสเตอร์ดว้ย CPU นั้นจ าเป็นตอ้งสร้างวงจรขบักระแส
เกตเพือ่ท  าหนา้ที่ขบักระแสควบคุมตวัไทริสเตอร์อีกทีหน่ึง โดยใชส้ัญญาณลอจิกที่ไดจ้าก CPU ไป
กระตุน้ไทริสเตอร์ ของวงจรขบักระแสเกตเพือ่ใหท้  างานตามตอ้งการอีกทีหน่ึงวงจรขบักระแสและ
ป้องกนักระแสเกินมีหลกัการท างานง่ายๆคือ จะท างานเม่ือไดรั้บสัญญาณอินพุทเป็นลอจิก 1 และ
ให้เอาทพ์ุทมีค่าแรงดันเป็น 0 V ในขณะที่ท  างาน แต่ถา้ไดรั้บสัญญาณอินพุทเป็นลอจิก 0 จะให้
เอาทพ์ุทเป็นแรงดนัเท่ากบัแรงดนัที่ต่อเขา้ที่ขา Common-Output (ขา-10) นั่นก็คือถา้ตอ้งการให้มี
กระแสไฟฟ้าไหลผา่นขดลวดของหมอ้แปลงก็ป้อนสญัญาณลอจิกใหก้บัเอาทพ์ทุบิตนั้นดว้ยลอจิก 1
ส่วน LED 1-6นั้นเอาไวแ้สดงวา่สญัญาณที่ออกมาจาก IC-ULN2803 นั้นเป็นลอจิก 0 หรือ ลอจิก 1 
 ส่วนส าคญัในชุดของวงจรควบคุมนั้นเป็นในส่วนของไมโครคอนโทรลเลอร์ ซ่ึงเป็น
อุปกรณ์ดา้นอิเล็กทรอนิกส์ที่ใชก้ระแสนอ้ยแต่เราจะน าไปควบคุมอุปกรณ์ดา้นก าลงัซ่ึงใชก้ระแสที่
สูงดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะตอ้งแยกอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ออกจากอุปกรณ์ด้านก าลังเพื่อ
ป้องกันอุปกรณ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ไม่ให้เกิดความเสียหายเน่ืองจากกระแสที่สูงจากด้านก าลัง
ส าหรับอุปกรณ์ที่จะใชแ้ยกอุปกรณ์ดา้นอิเล็กทรอนิกส์ออกจากอุปกรณ์ดา้นก าลงัโดยใชไ้อซีเบอร์
ULN2803 และหม้อแปลงพลัส์เป็นตวัเช่ือมการท างานของวงจรทั้งสองเม่ือเกิดการลัดวงจรหรือ
กระแสเกินดา้นก าลงัดา้นอิเล็กทรอนิกส์จะไม่ไดรั้บผลกระทบจนถึงกบัเสียหายได ้
 



 
 

บทที่ 4 
การทดลองและผลการทดลอง 

 
 ในโครงงานน้ีจะกล่าวถึงการวดัค่าทางดา้นเอาทพ์ุทที่เกิดจากการใชเ้ทคนิคการจุดชนวน
ไทริสเตอร์โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซ่ึงแตกต่างจากการจุดชนวนโดยใช้ TCA785 ในการ
ทดลองการจุดชนวนไทริสเตอร์สามารถปรับมุมการชุดชนวนที่มุมต่างๆได ้ตามหวัขอ้ 2.3.9 
 

4.1  อปุกรณ์ทีใ่ช้ในการทดลอง 
 
 1.  แหล่งจ่ายไฟ 3 เฟส AC380V   1 เคร่ือง 
 2.  ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์    1 ชุด 
 3.  ชุดเร็กติไฟเออร์ 3 เฟส    1 ชุด 
 4.  ออสซิลโลสโคป     1 เคร่ือง 
 5.  สายโพรบแบบDifferential probe   2 เสน้ 
 6.  มลัติมิเตอร์     1 เคร่ือง 
 7.  โหลดความตา้นทาน    1 ชุด 
 

4.2  การทดลองการท างานของวงจรตรวจสอบเฟส 

ภาพที่ 4.1  วงจรตรวจสอบเฟส 
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ภาพที่ 4.2  การตรวจสอบสญัญาณเอาทพ์ทุที่ออกจากวงจรตรวจสอบเฟส 
 
 จากภาพที่ 4.2 ใชอ้อสซิลโลสโคปในการวดัสัญญาณเอาทพ์ุทที่ออกจากวงจรตรวจสอบ
เฟสที่ขา INT0 จากภาพที่ 4.2 และวดัสัญญาณไฟอินพุท AC 50 HZ เพื่อแสดงให้เห็นว่ารูป
คล่ืนสญัญาณเอาทพ์ทุที่ออกมานั้นจะท างานที่มุม 0 องศาของรูปคล่ืนไซน์ 
 

4.3  การทดลองการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์เทยีบกบัสัญญาณไฟเข้า 
 
 เม่ือได้สัญญาณจากวงจรตรวจสอบเฟสของไมโครคอนโทรลเลอร์จึงได้ท  าการ
ประมวลผลเพือ่ใหไ้ดส้ญัญาณขบัเกตจ านวน 6 สัญญาณ ส าหรับวงจรเร็กติไฟเออร์ 6 พลัส์และจะ
พฒันาไปเป็น 12 สญัญาณส าหรับเร็กติไฟเออร์ 12 พลัส์ โดยผลของสญัญาณจะออกมาที่ขา P 2.0- 
P 2.5 ส าหรับ 6 พลัส์และอีก 6 สญัญาณจะออกมาที่ขา P 1.0-P 1.5 ดงัแสดงในภาพที่ 4.3 และแสดง
ตวัอยา่งสญัญาณพลัส์ ดงัภาพที่ 4.4 
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ภาพที่ 4.3  วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ท างานประมวลผล 
 

ภาพที่ 4.4  การตรวจสอบสญัญาณเอาทพ์ทุที่ออกจากวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่จุด B 
 
 จากภาพที่ 4.4 แสดงสัญญาณจุดชนวนที่ไดจ้ากวงจรที่ขา P2.0 และ P2.1 ที่ต่างกนั 30 
องศา โดยเป็นไปตามทฤษฎีหวัขอ้ 3.3.9 
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4.4  สัญญาณจากไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 

 ก.  สญัญาณที่ขา P2.0   ข.  สญัญาณที่ขา P2.1 
 
ภาพที่ 4.5  สญัญาณพลัส์ที่จุด B ของขา P2.0 และ ขา P2.1 
 
 จากภาพที่ 4.5 เป็นสญัญาณจุดชนวนที่ออกจากขา P2.0 ของไมโครคอนโทรลเลอร์รูปซ่ึง
จะเกิดขึ้น ที่มุม 0 องศาเม่ือเทียบกบัสัญญาณไซน์ที่แรงดนัเฟส แต่ถา้เทียบกบัสัญญาณไซน์ที่ไลน์
จะเกิดขึ้นที่มุม 30 องศา ของสัญญาณแรงดนัไลน์ และในภาพจะเกิดสัญญาณพลัส์ 2 ลูกในหน่ึง
รูปคล่ืนไซน์ เน่ืองจากการท างานของไทริสเตอร์จะท างานพร้อมกันเป็นคู่  เม่ือน าภาพ 4.5ก. 
เปรียบเทียบกบัภาพ 4.5ข. จะเห็นไดว้า่คล่ืนลูกที่สองของภาพ 4.5ก. จะตรงกนัพอดีกบัคล่ืนลูกแรก
ของภาพที่ 4.5ข.ระยะห่างของลูกคล่ืนระหวา่งลูกแรกกบัลูกที่สองจะห่างกนัเป็นเวลา 3.33 ms 
 จากขอ้ความดา้นบนสญัญาณจุดชนวนอีก 4 สญัญาณจะใกลเ้คียงกนัซ่ึงปรากฏตามภาพที่ 
4.6 ต่อไป 
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 ก.  สญัญาณที่ขา P2.2   ข.  สญัญาณที่ขา P2.3 
 

 ค.  สญัญาณที่ขา P2.4   ง.  สญัญาณที่ขา P2.5 
 
ภาพที่ 4.6  สญัญาณพลัส์ที่จุด B ของขา P2.2, P2.3,P2.4และที่ขา P2.5 
 
 จากการทดลองในส่วนน้ีจะเห็นไดว้า่ภาพสญัญาณล าดบัขั้นการจุดชนวนเกตของ 
 -   ไทริสเตอร์ทั้ง 6 ตวัจะเป็นไปตามล าดบัดงัน้ีคอื 
 -  ไทริสเตอร์ 6 และ 1 ท างานพร้อมกนัที่เวลา 0 ms 
 -  ไทริสเตอร์ 1 และ 2 ท างานพร้อมกนัที่เวลา 3.33 ms 
 -  ไทริสเตอร์ 2 และ 3 ท างานพร้อมกนัที่เวลา 6.66 ms 
 -  ไทริสเตอร์ 3 และ 4 ท างานพร้อมกนัที่เวลา 9.99 ms 
 -  ไทริสเตอร์ 4 และ 5 ท างานพร้อมกนัที่เวลา 13.32 ms 
 -  ไทริสเตอร์ 5 และ 6 ท างานพร้อมกนัที่เวลา 16.65 ms 
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4.5  ทดลองการท างานของวงจรเร็กติไฟเออร์โดยใช้โหลดความต้านทาน 
 
 ในส่วนน้ีจะใชอ้อสซิลโลสโคปและใชส้ายโพรบแบบ Differential probe เพื่อลดทอน
สญัญาณไม่ใหรู้ปคล่ืนสญัญาณที่ออกมาเกินจอของสโคปท าให้อ่านค่าไดง่้ายขึ้นโดยใชส้ายโพรบ
เสน้แรกจบัสญัญาณไฟอินพทุ AC 50Hz และใชส้ายโพรบเสน้ที่สองจบัสญัญาณเอาทพ์ทุของโหลด
ความตา้นทาน ซ่ึงใชโ้หลดเป็นหลอดไฟ 100 วตัต ์และท าการเปล่ียนค่ามุมในการจุดชนวน SCR 
ดว้ย Volume จะไดส้ญัญาณรูปคล่ืนสามเฟสตามที่ตอ้งการ 
 

ภาพที่ 4.7  วงจรที่ใชท้ดลองโหลดความตา้นทาน 
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ภาพที่ 4.8  ภาพคล่ืนสญัญาณในการจุดชนวนที่มุม 30 องศา 
 
 สญัญาณเอาทพ์ทุดงัแสดงในภาพที่ 4.8 เป็นการจุดชนวนที่มุม 30 องศา จะเห็นไดว้่าภาพ
คล่ืนสัญญาณจะเกิดขึ้นทั้งหมด 6 ลูกคล่ืนในหน่ึงรูปคล่ืนไซน์ และจะลอยอยู่บนเส้นแกน X
เน่ืองจากเป็นโหลดความตา้นทานแต่ในการจุดชนวนที่มุม 30 องศานั้นจะเห็นไดว้่าลูกคล่ืนมีการ
แหว่งไม่เหมือนกับการจุดชนวนที่ มุม 0 องศา เน่ืองจากลูกคล่ืนโดนตัดที่ต  าแหน่ง 30 องศา
เน่ืองมาจากการจุดชนวนที่ 30 องศาของทั้งสามเฟส 
 

ภาพที่ 4.9  ภาพคล่ืนสญัญาณในการจุดชนวนที่มุม 60 องศา  
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 สญัญาณเอาทพ์ทุดงัแสดงในภาพที่ 4.9 เป็นการจุดชนวนที่มุม 60 องศา จะเห็นไดว้่าภาพ
คล่ืนสญัญาณจะเกิดขึ้นจะเหมือนกบัรูปที่ 4.8 แต่จะมีการแหวง่ของลูกคล่ืนอยา่งเห็นไดช้ดัเจนและ
ลูกคล่ืนนั้นจะตกเขา้ใกลเ้ส้นแกน X เน่ืองจากมีการตดัของรูปคล่ืนในมุมการจุดชนวนที่มากขึ้นที่
มุมจุดชนวนน้ีหลอดไฟจะสวา่งปานกลางเน่ืองจากมุมจุดชนวนคือ 60 องศา 
 

ภาพที่ 4.10  ภาพคล่ืนสญัญาณในการจุดชนวนที่มุม 90 องศา  
 
 สัญญาณเอาทพ์ุทดงัแสดงในภาพที่ 4.10 เป็นการจุดชนวนที่มุม 90 องศา จะเห็นไดว้่า
ภาพคล่ืนสญัญาณจะเกิดขึ้นจะเหมือนกบัรูปที่ 4.8 และ 4.9 แต่ลูกคล่ืนนั้นจะอยูค่าบเสน้แกน X และ
จะเห็นไดช้ดัเจนวา่มีช่องวา่งระหวา่งลูกคล่ืนเน่ืองจากมีการตดัของรูปคล่ืนในมุมจุดชนวนที่มากขึ้น
และเน่ืองจากเป็นโหลดความตา้นทานจึงท าให้ไม่เห็นลูกคล่ืนในส่วนที่อยู่ใตเ้ส้นแกน X ที่มุม
จุดชนวนน้ีหลอดไฟจะสว่างน้อยเน่ืองจากมุมจุดชนวนเขา้ใกล้ 180 องศาโหลดจะท างานได้ไม่
เตม็ที่สงัเกตจากภาพที่ลูกคล่ืนโดนตดัไปมาก 
 



 
 

บทที่ 5 
สรุปและเสนอแนะ 

 
 โครงงานฉบบัน้ีได้ท  าการศึกษาและวิเคราะห์ระบบการส่งจ่ายก าลังไฟฟ้ากระแสตรง
แรงดนัสูง ที่มีการควบคุมมุมจุดชนวนของไทริสเตอร์โดยใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ในการจุดชนวน
ไทริสเตอร์และก าหนดมุมจุดชนวน ณ มุมที่เหมาะสมของการน ากระแสของไทริสเตอร์ เพื่อท าให้
วงจรสามารถน าไปใชค้วบคุมการถ่ายเทพลงังานของระบบการส่งไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูงได ้
จากผลการทดลองการก าหนดมุมจุดชนวนมีผลต่อแรงดนัที่เอาทพ์ทุ มุมจุดชนวนยิง่เขา้ใกล ้0 องศา
จะท าให้มีพลังงานไฟฟ้าสูงสุด กลับกันถ้ามุมทริกเขา้ใกล้ 180 องศาแรงดันจะลดลงจนเป็น 0 
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท าโครงการน้ี คือ การต่อระบบกราวด์ของวงจร ซ่ึงตอ้งแยกกนัโดยเด็ดขาด
ระหวา่งกราวดข์องวงจรควบคุม และกราวดข์องวงจรไฟฟ้าก าลงั ในการแกปั้ญหาน้ี แกโ้ดยการแยก
การเช่ือมต่อทางไฟฟ้าออกจากกนัโดยใชก้ารหมอ้แปลงไฟฟ้าเป็นตวัแยกการเช่ือมต่อกนัทางไฟฟ้า 
การแยกการเช่ือมต่อทางไฟฟ้าโดยใชห้มอ้แปลงไฟฟ้านั้นสามารถน าหมอ้แปลงไฟฟ้ามาใชง้านได้
เลย โดยเลือกแรงดันที่เหมาะสมกับวงจรที่จะแยกนั้นและเน่ืองจาก MCS-51 เป็นตวัควบคุมที่
ค่อนขา้งจะเก่าไปแลว้ส าหรับปัจจุบนัน้ีจึงท าใหเ้ขียนโปรแกรมออกจะยุง่ยาก การท างานของตวัชิพ
ประมวลผลได้ช้าท าให้การปรับมุมจุดชนวนเกิดความผิดพลาด ตอ้งเช็คเฟสที่จะจ่ายให้บอร์ด
ทดลองก่อนทุกคร้ัง ถา้สลบัเฟสรูปคล่ืนสญัญาณเอาทพ์ทุจะออกมาไม่ครบตามที่ตอ้งการ เน่ืองจาก
ไทรีสเตอร์บางตวัจะไม่ท างาน ส่ิงที่ตอ้งระวงัเป็นพิเศษคือในงานอิเล็คทรอนิคส์ก าลังกบัระบบ
ไฟฟ้า 3 เฟสเป็นงานที่มีอนัตรายค่อนขา้งสูงจึงตอ้งมีความระมดัระวงัมากในทุกขั้นตอน  
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