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รหัสโครงงาน 52EE112 
 

แหล่งจ่ายไฟฟ้าส าหรับเครื่องเคลือบฟิล์มสุญญากาศด้วยเครื่องควบคุมแรงดัน 
เอซี   เอซี คอนเวอร์เตอร ์

POWER SUPPLY FOR VACUUM PORCELAIN USING   
AC – AC CONVERTER CONTROL 

 
บทคัดย่อ  (Abstract) 
 

ในการท าโครงงานแหล่งจ่ายเคร่ืองเคลือบฟิมล์สุญญากาศนี้ เป็นการพัฒนาโครงงานเดิม 
โดยพัฒนาในด้านแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพตามความต้องการไฟ ฟ้าส าหรับที่จะจ่าย
กระแให้แก่แผ่นทั งสเตนให้เกิดความร้อนที่จะท าให้สารเคมี เกิดการระเหิดภายในถังสุญญากาศ 
เพื่อไปเกาะเป็นแผ่นฟิมล์บนวัตถุที่จะเคลือบ โดยเหตุผลที่ใช้ถังระบบสุญญากาศก็เพราะต้องการ
ลดผลกระทบขององค์ประกอบของสารชนิดอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ในบรรยากาศ  อีกทั้งยังต้องการควบคุม
การจ่ายแรงดันไฟฟ้า ที่จะจ่าย แรงดันไฟฟ้า ให้แก่แผ่นทังสเตน ของเคร่ืองเคลือบฟิ ล์มบางภายใต้
ระบบสุญญากาศ   ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้มีการออกแบบและสร้ างเคร่ืองควบคุมแรงดันเอซี  เอซี
คอนเวอร์เตอร์  
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 โครงงานนี้จะส าเร็จและสมบูรณ์แบบได้ โดยได้รับความร่วมมือและช่ว ยเหลือจากบุคคล
หลายท่านโดยมี อาจารย์ปรากฤต  เหลี่ยงประดิษฐ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานซึ่งท่านได้ช่วยให้
ค าแนะน าค าปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ และช่วยตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ
อย่างครบถ้วน จนท าให้โครงงานฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณคณาจารย์ ประจ า
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้ปกครองทางคณะผู้จัดท า เจ้าหน้าที่ทุกๆท่านจึงใคร่ขอขอบพระคุณทุก
ท่านเป็นอย่างสูงมาก ณ ที่นี้ด้วยสิ่งใดที่โครงงานนี้มีข้อผิดพลาด คณะผู้จัดท าขอรับแต่เพียงผู้เดียว
ส่วนความดีความชอบทั้งหลายคณะผู้จัดท าขอมอบให้กับผู้สนับสนุนทุกๆท่าน 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 

 การออกแบบและสร้างเคร่ืองเคลือบฟิล์มนั้นต้องการลดผลกระทบของสารชนิดอ่ืนๆที่มีอยู่
ในบรรยากาศ  เน่ืองจากจะเข้าไปท าปฏิกิริยาทางเคมีในขณะเคลือบฟิล์ม   ซึ่งจะมีผลกระทบกับการ
เคลือบฟิล์มโดยตรง  จึงต้องมีการ เคลือบฟิล์มในระบบสุญญากาศ    อีกทั้งยังต้องการระบบควบคุม
การจ่ายแรงดัน ไฟฟ้าเพื่อควบคุมการส่งก าลังไฟฟ้าไปยังแผ่นความร้อนทังสเตน ในการควบคุมนี้
ได้มีการติดต้ังวงจรชุดควบคุมแรงดันไมโครคอนโทรลเลอร์ ท าให้ง่ายต่อการควบคุม 
 

1.1  ความส าคัญของปัญหา 
 
             เคร่ืองเคลือบฟิล์ มสุญญากาศมีส่วนประกอบแผ่นความร้อน ( Heater Filament ) เป็นส่วนให้
ความร้อน  ท าให้สารประกอบออกไซด์เป็นไอระเหย  โดยมีความต้านทานน้อยกว่า 1โอห์ม ในการ
ควบคุมการเคลือบฟิล์ม  ระบบการควบคุมการส่งก าลังไฟฟ้าไปยังแผ่นความร้อนอย่างความ
เหมาะสม  ซึ่ง จะส่งผลกับการเคลือบฟิล์ มโดยตรงจะไม่สูงหรือต่ าจนเกิ นไป  ดังนั้นจึงได้มีการ
ติดตั้งวงจรชุดควบคุมแรงดันไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อ ควบคุมแรงดันไฟฟ้าส าหรับขบวนการการ
เคลือบฟิล์มสุญญากาศให้เกิดความแม่นย า 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
 

1. สร้างเคร่ืองจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับเคร่ืองเคลือบฟิล์มสุญญากาศ 
2. เพื่อควบคุมการให้ความร้อนกับสารประกอบออกไซด์ภายในห้องสุญญากาศ  
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1.3 ขอบเขตของโครงงาน 
 

สร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 240VAกระแส 120A แรงดัน 3V โดยประกอบด้วย 
วงจรควบคุมชุดไมโครคอนโทรลเลอร์และหม้อแปลง 50Hz 240V/3V 240VA 

1.4 ประโยชน์ของโครงงาน 
           

1. ได้แหล่งจ่ายไฟฟ้าส าหรับเคร่ืองเคลือบฟิล์มสุญญากาศ 
2. สามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่าย ที่จ่ายให้กับเคร่ืองเคลือบฟิล์มสุญญากาศ 
3. ทราบล าดับการออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ในการสร้างเคร่ืองควบคุมแรงดันไฟฟ้า   
 

1.5 ส่วนประกอบของโครงงาน 
 

1. โครงสร้างของเคร่ืองเคลือบฟิล์มสุญญากาศ  
2. วงจรชุดควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
3. หม้อแปลงไฟฟ้า  
 

 1.6 โครงสร้างของโครงงาน 

 
 

ภาพที่ 1.1 โครงสร้างของโครงงาน 
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บทที่ 2 
ทฤษฎีที่เก่ียวข้องของเครื่องเคลือบฟิล์มสุญญากาศ 

 
ในโครงงานนี้เป็นการน าเคร่ืองเคลือบฟิล์ มสุญญากาศมาพัฒนา ในด้านแหล่งจ่ายไฟฟ้า

ของเคร่ืองเคลือบฟิล์มสุญญากาศ เพื่อการท างานอย่างสมบูรณ์และเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งรายละเอียด
จะมีดั้งต่อไปนี้ 
• หลักการท างานเบื้องต้นของเคร่ืองเคลือบฟิล์มสุญญากาศ 
• บรรยากาศแบบสุญญากาศ 
• ส่วนประกอบของถังสุญญากาศ 

2.1 หลักการท างานเบื้องต้นของเครื่องเคลือบฟิล์มสุญญากาศ [1] 

ท าการ Vacuum อากาศในตัวถังออกเพื่อท าให้เป็นสุญญากาศ เมื่อเคร่ือง Vacuum ดูด
อากาศถึงค่าที่ก าหนด แหล่งจ่ายแรงดันจะให้พลังงานกับตัวท าความร้อน และตัวท าความร้อนจะให้
ความร้อนกับสารเคมีท าให้เกิดการแตกตัวกลายเป็นไอลอยขึ้นไปจับกับชิ้นงาน เมื่อเสร็จสิ้นการ
ท างานระบบระบายความร้อนท างานดูดน้ าจากถังเก็บน้ ามาหล่อเลี้ยงตัวถังให้อุณหภูมิลดลงก่อนที่
จะน าชิ้นงานออกจากเคร่ือง 

 
ภาพที่ 2.1 หลักการท างานของเคร่ืองเคลือบฟิล์ม 
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2.2 บรรยากาศแบบสุญญากาศ [1] 

  
 การควบคุมบรรยากาศภายในตัวถังที่เป็นสุญญากาศจัดเป็นการเคลือบฟิล์มที่ดี ที่สุด ผล
ของการเคลือบฟิล์มจะปลอดจากออกไซด์  และการสูญเสียคาร์บอน  ข้อเสียของการควบคุม
บรรยากาศให้เป็นสุญญากาศมีอยู่ประการเดียวคือ อุปกรณ์ของตัวถัง และอุปกรณ์ควบคุมที่มี
ค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นการเคลือบฟิล์มด้วยระบบสุญญากาศ  จึงเหมาะสมกับงานที่ต้องการใช้ชิ้นงา นที่
มีคุณภาพสูง 

 อุปกรณ์ที่ส าคัญของเคร่ืองเคลือบฟิล์มโลหะออกไซด์ด้วยระบบสุญญากาศจะ
ประกอบด้วยตัวถังซึ่ง จะใช้ระบบให้ความร้อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (Heating Element) ตัวถังจะมีท่อ
ดูดอากาศต่ออยู่ติดกับปั้มดูดสุญญากาศแบบปั้มกลโรตารี  (Mechanic Pump) เป็นปั๊มสุญญากาศที่
สามารถสร้างสุญญากาศได้ไม่ต่ ากว่า 10-3 torr 
 หลักการอย่างง่ายๆคือ ก๊าซหรืออากาศในภาชนะจะถูกขับออกโดยการเคลื่อนไหวกับ
ลูกสูบ ท าให้ก๊าซในห้องสูบมีความดันเพิ่มขึ้นจนมากกว่าความดันบรรยากาศภายนอกก๊าซจะถูกขับ
ออกมาดังภาพที่2.2 
 

 
 
ภาพที่ 2.2 การท างานของปั้มกลโรตารีแบบลูกสูบ 
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2.3 ส่วนประกอบของถังสุญญากาศ 
  
  ตัวถังเป็นส่วนประกอบหลักโดยการน าท่ออลูมิเนียมทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
รอบนอก10 นิ้ว ด้านใน 9 นิ้ว สูง 13 นิ้ว ท าเป็นผนังด้านข้าง และน าแผ่นอลูมิเนียมมากลึงเป็นทรง
กลมน ามาเชื่อมเพื่อท าแป้นยึ ดน๊อตด้านบนขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง  13นิ้ว เชื่อมปิดท้ายและได้เจาะ
ตัวถังเพื่อติดต้ังอุปกรณ์ดังภาพที่ 2.3 

 

 
 

ภาพที่ 2.3 ด้านข้างของชิ้นงาน 
 
 ฝาปิดเป็นการน าแผ่นกระจกทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  13 นิ้ว หนา 0.5 นิ้ว ซึ่งเป็น
กระจกทนความร้อนสูงดังภาพที่ 2.4 

 

 
 

ภาพที่ 2.4 ฝาปิดด้านบน 
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  ภายในตัวถังเป็นการแสดงโครงสร้างภายในของตัวถังโดยมีเสาและมีถาดรองเพื่อวาง
ชิ้นงานไว้ด้านบนเมื่อสารแตกตัวเข้ามาเกาะบนชิ้นงานดังภาพที่ 2.5 และภาพที่ 2.6 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 2.5 โครงสร้างภายในของตัวถัง 
 

เกจต์สุญญากาศ

เกจต์อุณหภูมิ

ช้ินงาน

ขั่วต่อสุญญากาศ

ขั่วน าไฟ

ทันสเตน

ฐานรองช้ินงาน

           
ภาพที่ 2.6 การวางชิ้นงานภายในถัง 
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 จุดต่อเคร่ืองวัดความดัน คือในการให้ความร้อนกับแผ่นทังสเตนนั้น จะต้องท าภายในถัง
สุญญากาศ จึงได้ติดเก ทวัดความดันไว้ดังภาพที่  2.7 แสดงภาพเกทวัดความดัน โดยดูดอากาศออก
ให้เกจอยู่ที่-30 cm Hg ก่อนทดลอง 

 

 
 

ภาพที่ 2.7 ภาพเกทวัดความดัน 
 

 จุดต่อเคร่ืองวัดอุณหภูม ิใช้ในการวัดอุณหภูมิในถังสุญญากาศ ขณะให้ความร้อนกับแผ่น
ทังสเตนโดยอุณหภูมิอยู่ที่ 26-17 องศาดังภาพที่ 2.8 แสดงเกทวัดอุณหภูมิในถัง 

 

 
 

ภาพที่ 2.8 เกทวัดอุณหภูมิในถัง 
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 จุดต่อเคร่ืองดูดอากาศ ใช้ส าหรับต่อเคร่ืองดูดอากาศออกจากในถั งให้เป็นสุญญากาศดั ง
ภาพที่ 2.9 แสดงการต่อเคร่ืองดูดอากาศ 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.9 การต่อเคร่ืองดูดอากาศ 
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บทที ่3 
โครงสร้างและหลักการท างานของวงควบคุม 

 
 ในส่วนของโครงสร้างและหลักการท างานของชุดควบคุมนี้จะน าไมโครคอนโทรลเลอร์มา
เป็นตัวควบคุมการท างานโดยมีรายละเอียดที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
3.1 โครงสร้างการท างานของชุดไมโครคอนโทรลเลอร์  
3.2 คุณสมบัติพื้นฐานของไตรแอค 
3.4 โครงสร้างและหลักการท างานของ MOC 3043 
 

3.1 โครงสร้างการท างานของชุดไมโครคอนโทรลเลอร์[2] 
 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ คืออุปกรณ์ประเภทสารกึ่งตัวน าที่รวบรวมฟังก์ชั่นการท างานต่างๆ 
ไว้ภายในตัวของมันเอง ซึ่งมีขนาดเล็กและสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของอุปกรณ์
ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับตัวมันโดยเน้นความสมบูรณ์ภายในตัวของมันเองและง่ายต่อการน าไปใช้งาน
หรือแก้ไขดัดแปลง 

ในส่วนของวงจรควบคุมในที่นี้จะใช้ IC AT89C2051-24 PU เป็นหัวใจหลักในการควบคุม
ส่วนต่างๆของวงจรทั้งหมด   IC AT89C2051 จัดเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 ซึ่งมี
ด้วยกันหลายเบอร์โดยขึ้นอยู่กับโครงสร้างภายในและคุณสมบัติของตัวมันเอง  
 

 
 
ภาพที่ 3.1 การใช้งานของขาไมโครคอนโทรลเลอร์ AT89C2051 
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3.1.1  การใช้งานแต่ละขาของไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์  AT89C2051  
 IC AT89C2051 จัดเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 ซึ่งมีหน่วยความจ า
โปรแกรมชนิด Flash Memory ขนาด 1KBytes 2KBytes และ 4KBytes ตามเบอร์ที่เลือกใช้มี
หน่วยความจ าแบบแรม 8 Bit ขนาด 64 Byte ส าหรับไอซีเบอร์ AT89C2051 ขนาด128 Byte ท างาน
ที่ความเร็วสัญญาณนาฬิกาได้สูงสุดถึง 24 MHz มีอินพุตเอาต์พุตพอร์ตขนาด 15 บิตพอร์ตสามารถ 
SINK กระแสได้ 20 mA มีสัญญาณการอินเตอร์รัพท์ได้ 6 แหล่ง ซึ่งจะมีการใช้งานแต่ละขาดังนี้ 
- VCC     เป็นขาที่ใช้ส าหรับต่อไฟเลี้ยงไอซี (+5VDC) 

- GND    เป็นขากราวด์ส าหรับต่อกับกราวด์ของระบบ 
- พอร์ต 1 (P1.0-P1.7)      
              มีจ านวน 8 ขา แต่ละขาเรียกได้เป็น 1 บิต สามารถที่จะก าหนดให้เป็นได้ทั้งพอร์ตอินพุต
และ พอร์ตเอาต์พุตส าหรับใช้งานทั่วไป  ถ้าต้องการให้ขาพอร์ตใดเป็นอินพุต ก็สามารถท าได้โดย
การเขียนข้อมูล ลอจิก "1" ไปยังแต่ละบิตของพอร์ตที่ต้องการติดต่อ 
- พอร์ต 3 (P3.0-P3.7)  
              มีจ านวน 7 ขา แต่ละขาเรียกได้เป็น 1 บิต แต่ในส่วนของวงจรภายในไอซีจะมีขาของ 
พอร์ต 3 อยู่ทั้งหมด 8 ขา เพียงแต่ขา P3.6 จะไม่ได้ต่อออกมาใช้งานภายนอกของตัวไอซี แต่ใช้เป็น
ขารับสถานะของผลการเปรียบเทียบสัญญาณ Analog Comparator Input ระหว่างพอร์ต P1.0 และ 
P1.1 จากภายนอก ดังนั้นขาทั้ง 7 ขาที่ต่อใช้งานภายนอกของไอซี สามารถที่จะก าหนดให้เป็นได้ทั้ง
พอร์ตอินพุต และพอร์ตเอาต์พุต ส าหรับใช้งานทั่วไป  ถ้าหากต้องการก าหนดให้ขาพอร์ตใดเป็น
อินพุต สามารถที่จะท าได้โดยการเขียนข้อมูลให้ เป็น ลอจิก "1" ไปยังแต่ละบิตของพอร์ตที่ต้องการ
จะติดต่อด้วย  นอกจากนั้นขาของ พอร์ต 3 จะยังเป็นขาที่มีหน้าที่การใช้งานพิเศษ ซึ่งจะมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 P3.0 ใช้เป็นขาอินพุตส าหรับรับข้อมูลพอร์ตแบบอนุกรม หรือขา R x D 
 P3.1 ใช้เป็นขาอินพุตส าหรับส่งข้อมูลพอร์ตแบบอนุกรม หรือขา T x D 
 P3.2 ใช้เป็นขาอินพุตรับสัญญาณอินเตอร์รัพท์จากภายนอกช่อง 0 หรือขา INT0 
 P3.3 ใช้เป็นขาอินพุตรับสัญญาณอินเตอร์รัพท์จากภายนอกช่อง 1 หรือขา INT1 
 P3.4 ใช้เป็นขาอินพุตส าหรับรับสัญญาณไทเมอร์จากภายนอกช่อง 0 หรือขา T0 
 P3.5 ใช้เป็นขาอินพุตส าหรับรับสัญญาณไทเมอร์จากภายนอกช่อง 1 หรือขา T1 
 P3.7 ใช้เป็นขาอินพุตและเอาต์พุตส าหรับใช้งานทั่วไป 
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P3.6 อยู่ภายในไอซีไม่ได้ต่อออกมาภายนอก แต่ใช้เป็นขารับสถานะของการเปรียบเทียบสัญญาณ
Analog Comparator Input ระหว่างพอร์ต P1.0 และ P1.1 จากภายนอก 
- รีเซต (Reset)  

เป็นขาที่ใช้รับสัญญาณในการรีเซตโดยจะรีเซตระบบการท างานตัว ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ในการป้อนสัญญาณนั้นจะต้องท าให้สถานะ ที่ขานี้อยู่ในระดับลอจิก "1" (high) อย่างน้อย 2 แมชีน
ไซเคิล โดยที่วงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกายังคงท างานต่อเน่ืองไปอย่างเป็นปกติ 
-XTAL 1 และ XTAL 2     
             เป็นขาที่ใช้ส าหรับต่อกับตัวคริสตอล เพื่อสร้างสัญญาณนาฬิกาในการก าหนดจังหวะการ
ท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 
3.1.2 โครงสร้างภายในของไอซีเบอร์ AT89C2051 
 

 
   
 ภาพที่ 3.2 โครงสร้างภายในของไอซีเบอร์ AT89C2051 
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 จากภาพที่ 3.2  แสดงภายในของไมโครคอนโ ทรเลอร์เบอร์ AT89CX051 ซึ่งภายในจะ
ประกอบไปด้วยหน่วยการท างานต่างๆโดยแบ่งการท างานออกเป็นบล็อกๆ ซึ่งประกอบไปด้วย 
วงจรควบคุม รีจิสเตอร์ ต่างๆ (Register) หน่วยความจ าข้อมูล (RAM) และหน่วยความจ าโปรแกรม
ที่เป็นแฟลช วงจรออสซิลเลเตอร์ (Oscillator) ส่วนที่ท าหน้าที่ทางคณิ ตศาสตร์และลอจิก (ALU: 
Arithmetic and logic Unit) โปรแกรมเคาน์เตอร์ (Program Counter ) และพอร์ตที่ใช้ติดต่อกับ
อุปกรณ์ภายนอก ซึ่งในแต่ละส่วนจะถูกเชื่อมต่อกันด้วย บัสข้อมูล และบัสแอดเดรส  ซึ่งจะท า
หน้าที่เก็บโปรแกรมค าสั่ง และข้อมูลที่จะใช้ในการก าหนดค่าต่างๆให้กั บไมโครคอนโทรลเลอร์ 
หรือใช้เก็บค่าต่างๆที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ ได้กระท าตามค าสั่งแล้ว การจัดหน่วยความจ าของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 จะแบ่งหน่วยความจ าออกเป็น 3 กลุ่มคือ หน่วยความจ าส าหรับเก็บ
โปรแกรม (Program Memory) หรือ (Code Memory),หน่วยความจ าส าหรับเก็บข้อมูล (Data 
Memory) ,รีจิสเตอร์ที่ท าหน้าที่เฉพาะ (Special Function Register) 
 

3.2 ไตรแอค (TRIAC เบอรB์TA41600B) และหลักการท างาน 
              
           ในการเปลี่ยนแท็ปของหม้อแปลงนั้น จะใช้คุณสมบัติ ของไตรแอคเพื่อใช้ในการตัดต่อ
แทปหม้อแปลงในแต่ละขด โดย ลักษณะโครงสร้างของไตรแอคนี้เหมือนกับการน าเอาเอสซีอาร์  2 
ตัวมาต่อขนานกันในลักษณะกลับขั้ว  ส่วนขาเกตต่อร่วมเข้าด้วยกันดังน้ันไตรแอ คจะท าหน้าที่เป็น
ตัวควบคุมระบบไฟได้ทั้งแบบไฟตรงและไฟสลับ นั้นคือความสามารถในการน ากระแสได้ทั้ง
สองทิศทาง  

                                        
 
ภาพที่ 3.3 การท างานของไตรแอค                                  ภาพที่ 3.4 สัญลักษณ์ของไตรแอค 
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3.2.1 คุณสมบัติพื้นฐานของไตรแอค 
มักใช้ไตรแอคในการควบคุมเฟส AC  เช่น การแปลงผัน AC เป็น  AC หรือการควบคุม

แรงดัน AC ไตรแอคมีคุณสมบัติเหมือนกับเอสซีอาร์ คือ ไต รแอคสามารถน ากระแสได้ 2 ทิศทาง
กล่าวคือ ไตรแอคก็คือ SCR 2 ตัวที่ต่อตัวหันหัวงตรงกันข้ามกันภาพที่ 3.5 แสดงกราฟ 
Characteristics ของไตรแอค ไตรแอคจะ น ากระแสเมื่อกระแสเกิน การแสค้าง และมีสัญญาณ ทริก
ระหว่างเกทกับ MT1 ของไตรแอคหรือแรงดันคร่อมขั้ว MT1 ,MT2 เกินแรงดันพังทลาย ซึ่งคูณ
สมบัตจะเหมือนไม่ว่าขั้ว MT1 จะมีแรงดันบวกหรือลบเมื่อเปรียบเทียบกับ MT2 แต่ถ้าแรงดัน
พังทลาย ไตรแอคก็สามารถน ากระแสได้เมื่อกระแสเกิน กระแสค้างและอาจจะเสียหายถ้าไม่มีการ
จ ากัดกระแส และยังคงน ากระแสอยู่ได้เมื่อกระแสยังไม่ต่ ากว่ากระแสยึด โดยทั่วไปกร ะแสค้างจะมี
ค่าสูงกว่ากระแสยึดประมาณ 2 เท่า 
 

 
ภาพที่ 3.5 กราฟCharacteristics ของไตรแอค 
 

จากหลักการพื้นฐานเราทราบว่าไตรแอคท างานใน 4 ควอแดรนท์แต่ในทางปฎิบัติไตรแอค
มักท างานในควอแดรนท์ที่ 1 และควอแดรนท์ที่ 3 เท่านัน้ อธิบายได้ดังนี้ 
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การท างานในควอแดรนท์ที่ 1 ของไตรแอคจะเกิดขึ้นเมื่อป้อนแรงดันบวกที่ขั้ว  MT 2 
เปรียบเทียบกับขั้ว MT1 และป้อนแรงดันบวกทริกเกอร์ที่ขั้วเกท การท างานในควอแดรนท์ที่ 1 นี้
คล้ายกับการท างานของเอสซีอาร์ ดังนั้นคุณลักษณ์ของไตรแอคในควอแดรนท์นี้จึงเหมือนกับ
คุณลักษณะของเอสซีอาร์กล่าวคือ 
 (1) ไตรแอคยังคงอยู่ในสภาวะปิด จนกระทั่งแรงดันบวกที่ป้อนให้ขั้ว MT2 มีค่ามากกว่า V 
Bo ของไตรแอค หรือแรงดันบวกที่ใช้ทริกเกอร์ไตรแอคสร้างกระแส IG มีค่าสูงพอที่จะทริกเกอร์
ไตรแอคให้น ากระแสได้ 
 (2) ไตรแอคจะน ากระแสอย่างต่อ เนื่องตราบที่กระแสไหลผ่านไตรแอคมีค่าสูงกว่ากระโฮ
ลดิง ดังนั้นถ้าต้องการให้ไตรแอคปิดหรือหยุดการน ากระแส ต้องท าให้กระแสที่ไหนผ่านต่ ากว่า
กระแสโฮลดิงเช่นเดียวกับเอสซีอาร์ เมื่อย้อนกลับไปพิจารณาภาพที่ 3.5 จะพบว่าในกรณีน้ีไตรแอค
จะน ากระแสจาก MT2 มายัง MT1 หรือเอสซีอาร์เทียบเคียง T1 เป็นตัวน ากระแสเน่ืองจาก MT2
ได้รับแรงดันบวกเทียบกับ MT1 นั้นคือ T1 ได้รับการไบอัสตรง 
 การท างานในคอวแดรนท์ที่ 3 ของไตรแอคจะเกิดขึ้นเมื่อป้อนแรงดันบวกที่ขั้ว MT1 เมื่อ
เทียบกับขั้ว MT2 และป้อนแรงดันลบที่ขั้วเกทการท างานในควอแดรนท์ที่ 3 นี้จะน ากระแส
ย้อนกลับไปกับการท างานในควอแดรนท์ที่ 1 กล่าวคือ 
 ในกรณีนี้ไตรแอคจะน ากระแสจาก MT1 มายัง MT2 หรือเอสซีอาร์เทียบเคียง T2 เป็น
ตัวน ากระแส เน่ืองจาก MT1 ได้รับแรงดันบวกเมื่อเทียบกับ MT2 นั้นคือ T2 ได้รับการไบอัสตรง
การหยุดกระแสของไตรแอคมีวิธีเช่นเดียวกับเอสซีอาร ์
 

3.3 โครงสร้างและหลักการท างานของ MOC 3043 
 
3.3.1 โครงสร้าง MOC3043  

MOC เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าออปโต้คัปเปลอร์ (Opto-Coupler) อุปกรณ์เชื่อมต่อทางแสงหรือ
ที่เรียกว่าออปโต้คัปเปลอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อทางแสงโยใช้หลักการ
เปลี่ยนไฟฟ้าเป็นสัญญาณแสงและเปลี่ยนกลับเป็นไฟฟ้าตามเดิมใช้ส า หรับการเชื่อมต่อสัญญาณ
ระหว่างสองวงจรที่ต้องการแยกทางไฟฟ้าอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันการรบกวนกันทางไฟฟ้า แบ่ง
ออกเป็นหลายชนิดแต่ละชนิดจะประกอบด้วย LEDส่งแสงซึ่งปกติจะเป็นชนิดอินฟาเรดและตัวรับ
แสงที่เป็นโฟโต้ทรานซิสเตอร์หรือโฟโต้ไดโอด โดยจะถูกผลิตรวมอยู่ในตัวเดียวกัน 

โครงสร้างสัญลักษณ์อุปกรณ์เชื่อมต่อทางแสงจะเหมือนกับอุปกรณ์ประเภทโฟโต้แต่จะ
เพิ่มอุปกรณ์ส่งแสงอินฟาเรดคือไดโอดเปล่งแสงอินฟาเรดเข้าไปอีกหนึ่งตัวเช่นโฟโต้ทรานซิสเตอร์
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จะเพิ่มไดโอดเปล่งแสงอินฟาเรดเข้าไปอีกหนึ่งตัวจะได้ ออปโต้ทรานซิสเตอร์ อุปกรณ์ออปโต้ตัว
อ่ืนก็เช่นเดียวกัน คุณสมบัติของ IC MOC3043 

-สามารถทนกระแสได้ 10mA 
-แรงดัน 400V 
-สามารถท างานได้ทั้งแรงดันด้านบวกและด้านลบ 

 

 
 
ภาพที่ 3.6 โครงสร้างและการต่อใช้งานของ MOC 3043 
 
3.3.2 หลักการท างาน 
         การท างานของส่วนน้ีจะรับเอาเอาต์พุตที่พอร์ต 1ของไมโครคอนโทร ลเลอร์ในส่วน
คอนโทรลเมื่อมีสัญญาณ “ 0 ” มากระตุ้นที่ขาคาโทดของแอลอีดีภายในตัวออปโต้คัปเปลอร์ จะท า
ให้มีกระแสไหลจาก R 1ผ่านแอลอีดีของออปโต้คัปเปลอร์ ส่งผลให้โฟโต้ไตรแอคที่เป็นเอาต์พุต
ของออปโต้คัปเปลอร์น ากระแสท าให้ขาเกตของไตรแอค Q1 ถูกทริกท าให้มีกระแสไหลผ่านตั ว
ไตรแอค Q1 เข้าสู่โหลดโดยมี R2 และ C1 เป็นวงจรป้องกันไฟกระชากเข้าสู่วงจรซึ่งอาจท าให้วงจร
เสียหายได้ ดังแสดงในภาพที่ 3.6   
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บทที่ 4 
หม้อแปลงไฟฟ้า 

โดยในโครงงานนี้ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ รายระเอียดของหม้อแปลง Step Down ซึ่งมีแบ่ง
ส่วนออกเป็นส่วนต่างๆของหมอ้แปลงดังนี ้

• ทฤษฎีหม้อแปลงไฟฟ้า                                 
• โครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า                                                                                                   
• หลักการของหม้อแปลงไฟฟ้า 

4.1 ทฤษฎีหม้อแปลงไฟฟ้า [3] 

หม้อแปลงไฟฟ้ าเป็นเคร่ืองกลไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ท าหน้าที่ถ่ายเทพลังงานไฟฟ้า จากวงจร
หนึ่งไปยังอีกวงจรหนึ่งโดยวิธีทางวงจรแม่เหล็ก คือเพิ่มหรือลดแรงดันไฟฟ้าและยังสามารถเพิ่ม
หรือกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วยโดยทั่วไปเราใช้หม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อแป ลงแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้มีขนาด
ลดลงหรือเพิ่มขึ้นจาก เดิมโดยมีความถี่ไฟฟ้ าโดยมีข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับหลักการพื้นฐาน
ของหม้อแปลงไฟฟ้า ดังนี้  

1. ถ้ากระแสไฟฟ้าด้านปฐมภูมิเพิ่มขึ้นจะท าให้กระแสไฟฟ้าด้านทุติยภูมิเพิ่มขึ้นด้วยและถ้า
กระแสไฟฟ้าด้านปฐมภูมิลดลงจะท าให้กระแสไฟฟ้าด้านทุติยภูมิลดลงด้วยเช่นเดียวกันดังน้ั นจึง
สรุปได้ว่าไฟฟ้ากระแสสลับเกิดขึ้นด้านทุติยภูมิมีความถี่เท่ากับไฟฟ้ากระแสสลับทางด้านปฐมภูมิ 

 2. ถึงแม้ขดลวดทั้งสองของ หม้อแปลงไฟฟ้า จะแยกออกจากกันแต่พลังงานจากด้านปฐม
ภูมิสามารถที่จะส่งผ่านไปยังด้านทุติยภูมิได้ทั้งนี้เน่ืองจากพลังงานไฟฟ้าทางด้านปฐมภูมิได้
เปลี่ยนไปเป็นพลังงานแม่เหล็ก  ส่วนทางด้านทุติยภูมิ จะเปลี่ยนกลับจากพลังงานแม่เหล็กให้เป็น
พลังงานไฟฟ้านั่นเอง  
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4.2 โครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า [3] 

หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเคร่ืองหรืออุปกรณ์ชนิดหน่ึงในการเพิ่มหรือลด (Step Up or Step 
Down) ระดับของแรงเคลื่อนที่ไฟฟ้า (Electromotive Force = e.m.f ) จากระดับหนั่งไปสู่อีกระดับ
หนึ่ง โดยที่มีข้อแม้ว่า ระดับของแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปได้นั้นต้องเกิดจาก กระแสไฟสลับ 
(Alternating  Current  = A.C.)  โดยปกติแล้วหม้อแปลงไฟฟ้าได้ออกแบบไว้ใช้งานให้มีค่า ของ
แรงเคลื่อนไฟฟ้าคงที่เสมอที่ค่าของ Load ต่างๆ กัน แต่ก็มีหม้อแปลงอีกชนิดหน่ึงที่ออกแบบให้มี
ค่าของกระแสไฟคงที่ ที่ Load หนึ่ง ๆ เมื่อเปลี่ยนไป แต่ที่ขั้วของหม้อแปลงชนิดนี้มีแรงเคลื่น
ไฟฟ้าเปลี่นไปตาม Load หม้อแปลงชนิดนี้ต้องต่ออนุกรมเข้ากับวงจรเพื่อใช้วัดก ระแสไฟที่มีค่า
สูงๆ ได้ โดยที่ตัวมันได้ลดกระแสไฟที่สูง ๆ ลงแล้วต่อเข้ากับ A.C. Ammeter อีกที่หนึ่งหรือใช้กับ
เคร่ืองวัดก าลังไฟฟ้า (Wattmeter) ก็ได ้
 หม้อแปลงไฟฟ้าแบบธรรมดาที่ใช้กันอยู่ทั่วไปนั้นเป็นแบบที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าคงที่ 
(Constant-Potential  Transformer) มีขดลวดพันอยู่รอบ ๆ แกนเหล็ก 2 ชุด โดยแต่ละชุดอาจจะมี
จ านวนรอบเท่ากัน หรือไม่เท่ากันก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการน าไปใช้งาน แกนเหล็ก
นั้นเป็นแผ่นเหล็กบาง ๆ ที่แต่ละแผ่นถูเคลือบไว้ด้วยสารบางอย่งางที่เป็นฉนวนไฟฟ้า เพื่อไม่ให้เกิด
การสูญเสีย (Loss) ภายในแกนเหล็กอันเนื่องมาจากผลการเหนี่ยวน าทางไฟฟ้า หม้อแปลงที่ใช้ปรับ
แรงเคลื่อนที่ไฟฟ้าที่มีอยู่ทั่ว ๆ ไปมี 2 ชนิดคือ แบบแรกนั้นใช้ส าหรับเพิ่มแรงเคลื่อนไฟฟ้าจาก
แรงเคลื่อนไฟฟ้าต่ าให้กลายเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงเรียกว่า Step-Up Transformer ส่วนอีกแบบ
หนึ่งนั้นใช้เปลื่ยนจากแรงเคลื่อนที่ไฟฟ้าสูงให้ลดลงเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าต่ าเรียกว่า   Step-Down 
Transformer ขดลวดที่ได้รับก าลังไฟฟ้าเข้าไปเรียกว่าปฐมภูมิขดลวดที่จ่ายก าลังไฟออกมาเรียกว่า 
ขดลวดทุติยภูมิ 
 หม้อแปลงไฟฟ้าแบ่งเป็นชนิดใหญ่ ๆ ได้ 3 ชนิด โดยพิจารณาจากลักษณะของการ วางหรือ
การจัดรูปแบบของแกนเหล็ก แบ่งได้ดังนี้คือ 
 1.”Core Type” เป็นแบบที่มีวงจรแม่เหล็กวงจรเดียว  (หรือแกนหม้อแปลงแบบปิด ) โดย
คร่ึงหนึ่งของขดลวดทางปฐมภูมิและทุติยภูมิพันไว้รอบขาแต่ละข้างของแกนเหล็ก 
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ภาพที่ 4.1 แกนหม้อแปลงแบบปิด 

 
2.”Shell Type” เป็นแบบที่มีวงจรแม่เหล็ก 2 วงจร (หรือแกนหม้อแปลงแบบเซลล์ ) โดยมี

ขดลวดทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิพันไว้ที่แกนกลางของแกนเหล็กส่วนที่เหลือของแกนเหล็กอีกสองขา
นั้น เป็น Low – Reluctrane Flux Path นั่นเอง 

 
ภาพที่ 4.2 แกนหม้อแปลงแบบเซลล์ 
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3.”Berry Type” เป็นแบบที่มีวงจรแม่เหล็ก กระจายออกไปโดยรอบ  (หรือแกนหม้อแปลง
แบบเปิด) โดยมีแกนเหล็กวางอยู่เป็นวงรอบๆ ของขดลวดแกนเหล็กนี้จ าเป็นที่จะต้องมีโครงสร้าง
เป็นแบบเซลล์ท าให้ไม่เป็นที่นิยมเพราะมีโครงสร้างที่ยุ่งยาก 

 
 

ภาพที่ 4.3 แกนหม้อแปลงแบบเปิด 
 
จากแกนหม้อแปลงทั้ง 3แกนในโครงงานนี้เราได้เลือก ใช้แกนหม้อแปลงแบบเซลล์ มาเป็น

แกนในการพันขดลวด 
 

4.3 หลักการของหม้อแปลงไฟฟ้า [3] 
 
 หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเคร่ืองจักรไฟฟ้าชนิดหน่ึงที่ไม่มีส่วนหน่ึงส่วนใดเคลื่อนที่เลย ท า
หน้าที่เป็นตัวถ่ายเทพลังงานไฟฟ้าจากวงจรไฟฟ้าหนึ่งไปยังอีกวงจรหนึ่ง โดยที่ความถี่ของไฟฟ้า
ทั้งสองด้านไฟเข้าและด้านไฟออกจะมีค่าเท่ากัน (คงที่) หม้อแปลงไฟฟ้าประกอบด้วยขดลวด 2 ชุด
พันอยู่บนแกนเหล็ก 
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ขดลวดชุดที่ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้า เรียกว่า ขดปฐมภูมิ (Primary Winding) ส่วนขดลวด
ชุดที่จ่ายไฟฟ้าให้กับโหลดเรียกว่า ขดทุติยภูมิ  (Secondary Winding) ซึ่งมีวงจรพื้นฐานดังแสดงใน
ภาพที่ 4.4  

จากภาพเมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับให้กับขดปฐมภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วเรา
สามารถพิจารณาภาพคลื่นที่เกิดขึ้นในหม้อแปลงไฟฟ้าได้ดังแสดงในภาพและจากภาพคลื่นน ามา
เขียนเป็นเวคเตอร์ได้ดังแสดงในภาพที่ 4.5 

 

 
ภาพที่ 4.4 วงจรหม้อแปลงไฟฟ้าพื้นฐาน  

 

 
ภาพที่ 4.5 ภาพคลื่นที่เกิดขึ้นในหม้อแปลงไฟฟ้า 
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4.3.1 การพันขดลวด 
 (1) แบบ Concentric ที่เป็นรูปทรงกระบอก แบบนี้มีขดลวดแรงต่ าอยู่ภายใน ทั้งนี้เน่ืองจาก

ปัญหาการน าฉนวนหุ้มเส้นลวดที่ใช้ท าขดลวดนั้นเอง ลวดที่ใช้ในการท Coil นั้นเป็นลวดทองแดง
ที่หุ้มฉนวน ฉนวนนี้อาจมีรอยขีดข่วนอันเนื่องมาจากการใส่ Winding เข้าไปใน Core ฉะนั้นเมื่อให้
ด้านแรงต่ าอยู่ข้างในจึงปลอดภัยกว่าและยังระบายความร้อนได้ดีกว่าอีกด้วย 

(2) แบบประกับซ้อนกัน (Sandwich) แบบนี้ช่วยในการลดเส้นแรงแม่เหล็กที่รั่วไหลให้
ลดลงไป ขดลวดแรงต่ าแบ่งเป็น 2 ส่วนแต่ละคร่ึงของขดแรงต่ านั้นประกบหัวท้ายของขดลวดแรง
สูงขดลวดที่ใช้ทั้งแรงสูงแระแรงต่ านั้นส่วนใหญ่เป็นขดลวดทองแดงที่อาบน้ ายาวานิช ซึ่งเป็น
ฉนวนและมีเส้นด้ายพันรอบ ๆ ลวดทองแดงอีกทีหนึ่ง 

จากวิธีการพันขดลวดทั้ง 2 แบบในโครงงานนี้ได้เลือกวิธีการพันขดลวดในแบบที่ 2 มาใช้
พันหม้อแปลงที่จะน าไปใช้งาน  
4.3.2 การออกแบบหม้อแปลง [4] 
 ในโครงงานนี้เราได้เลือกใช้แกนหม้อแปลงแบบเซลล์โดยมีขนาด  5x10 นิ้วมาเป็นแกนใน
การพันและ ได้เลือกขดลวดที่จะใช้ในการพันทางด้านปฐมภูมิเป็นเบอร์ 17โดยเร่ิมพันที่ 180 รอบ
ในแทปที่1แล้วพันเพิ่มอีกแทปละ40รอบของแทปต่อไปจนครบ  6 แทป จากนั้นในด้านทุติยภูมิซึ่งมี
แรงดัน3Vได้เลือกใช้ขดลวดเบอร์10มาพันโดยจะมีขดลวด4 เส้นแล้วพันจ านวน4รอบ 

โดยในส่วนของการแบ่งแทปหม้อแปลงนั้นต้องการแทปหม้อแปลงจ านวน 6 แทปตามชุด
ควบคุมที่ได้ท าการออกแบบ ดังนั้นจึงต้องมีการเลือกแทปหม้อแปลงจ านวน 5 แทปโดยเร่ิมจาก  
180 รอบไปจนถึง 360 รอบเพื่อให้ในเวลาที่จ่ายแรงดันไปที่ขั้ว 360 รอบ จะได้มีแรงดันด้านทุติยภูมิ
ลดลงเหลือเพียงคร่ึงเดียว  (1.5) ดังนั้นจ านวนรอบในแต่ละแทปก็จะได้ออกมาเป็น  (360-180) / 5 = 
36รอบแต่เพื่อให้ง่ายต่อการพันขดลวดจึงใช้พัน 40รอบแทน 36รอบเท าให้ แทปสุดท้ายนั้นเหลือ
จ านวนรอบเพียง20รอบดังภาพที่ 4.6  

 
ภาพที่ 4.6 ภาพหม้อแปลงที่ได้จากออกแบบ 
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บทที่ 5 

การทดลองและผลการทดลอง 
 

ในส่วนของการท าการทดลอง นี้จะมีการทดลองของส่วนต่างๆซึ่งจะแบ่ง ออกเป็น 3 ส่วน
ได้ต่อไปดังนี้ 
• การทดลองการท างานของชุดควบคุม 
• การทดลองหม้อแปลงในขณะไม่มีโหลด 
• การทดลองวงจรรวมในสภาวะมีโหลด 
 

5.1 การทดลองการท างานของชุดควบคุม 
 
การทดลองชุดควบคุมจะมีการประกอบอุปกรณ์ต่างๆลงบนแผ่นปร้ินดังภาพที่ 5.1 
  

 
ภาพที่ 5.1 ภาพการต่อวงจรของชุดควบคุม 
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จากการประกอบอุปกรณ์ทั้งหมดตามภาพที่5.1ก็จะได้ออกมาดังแสดงในภาพที่5.2 
 

 
 
ภาพที่ 5.2 การประกอบอุปกรณ์ลงบนแผ่นพริ้น 

 
ในการทดลองการท างานของวงจรควบคุมโดยจะน าเอาหลอดไฟขนาด40Wจ านวน6หลอด

มาต่อแทนโหลดเข้ากับวงจรควบคุมที่ได้ท าการประกอบไว้เพื่อที่จะท าการทดสอบการท างานของ
วงจรว่าสามารถท างานได้ตามที่ต้องการหรือไม่ 

  

 
 
ภาพที่ 5.3 การทดสอบโดยใช้โหลดหลอดไฟ 
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การเร่ิมท าการทดลองโดยการกดสวิตช์Upหนึ่งคร้ังแล้วสังเกตว่าหลอดไฟติดหรือดับอยู่ถ้า
เกิดว่าหลอดไฟติดก็แสดงว่าวงจรนั้นท างานจากนั้นก็ท าการกดสวิตช์Up ต่อไปจนครบหกคร้ังแล้ว
คอยดูหลอดไฟว่าและคร้ังติดหรือดับไปจนครบหลังจากนั้นก็เป็การทดลองกดสวิตช์Down แล้วให้
คอยดูหลอดไฟเหมือนกับการกดสวิตช์Up ซึ่งจะผลดังภาพที่ 5.4-5.9 

 

  
 

ภาพที่ 5.4 การกดสวิตช์Upหนึ่งคร้ัง 
 

 
 

ภาพที่ 5.5 การกดสวิตช์Upสองครั้ง 
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ภาพที่ 5.6 การกดสวิตช์Upสามครั้ง 

 
 

 
 
ภาพที่ 5.7 การกดสวิตช์Upสี่คร้ัง 
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ภาพที่ 5.8 การกดสวิตช์Upห้าคร้ัง 

 

         
 
ภาพที่ 5.9 การกดสวิตช์Upหกครั้ง 

 

จากภาพที่5.4-5.9 จะเห็นได้ว่าเมื่อท ากดสวิตช์ Up หนึ่งคร้ังท าให้ลอดไฟหลอดที่ 1ก็จะติด
ดังภาพที่5.4 และเมื่เรากดสวิตช์ Upต่ออีกหนึ่งครั้งหลอดไฟหลอดที่ 2 ก็จะติดส่วนหลอดที่ 1นั้นจะ
ดับลงดังภาพที่ 5.5และเมื่อกดสวิตช์  Up ไปอีกหนึ่งครั้งต่อไปหลอดไฟก็จะติดและดับไปเร่ือยๆ
จนถึงหลอดที่ 6 
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 ส่วนการทดลองกดสวิตช์  Down ทีละหนึ่งครั้งก็จะส่งผลให้หลอดไฟจะติดและดับลงมา
จากหลอดที่ติดอยู่ เช่นเมื่อท าการกดสวิตช์ Up หกครั้งหลอดที่หกก็จะติดจากนั้เมื่อเรากดสวิตช์  
Down หลอดไฟหลอดที่ 6ก็จะดับและหลอดไฟหลอดที่  5 ก็จะติดและหากท าการกดสวิตช์ Down 
ต่อไปทีละหนึ่งครั้งหลอดไฟก็จะติดและดับไปเร่ือยๆทีละหนึ่งหลอดซึ่งการที่ต้องการให้หลอดไฟ
ดวงไหนติดหรือดับก็จะขึ้นอยู่กับการเลือกกดสวีตช์Up-Downกี่ครั้งนั่นเอง 
 โดยผลที่ได้จากการทดลองการท างานของว งจรควบคุมปรากฎว่าผลการท างานของวงจร
ออกมาเป็นไปตามที่ต้องการ 
 

5.2 การทดลองหม้อแปลงในขณะไม่มีโหลด 
 

การทดลองหม้อแปลงในขณะไม่มีโหลด เป็นทดลองจ่ายแรงดันด้านปฐมภูมิว่าจะได้
แรงดันทางด้านทุติยภูมิตามที่ต้องการหรือไม่ โดยท าการจ่ายไฟเข้าทางด้านปฐมภูมิที่ Tap 1,Tap 2, 
Tap 3,  Tap 4,  Tap 5และ Tap 6  ตามล าดับ โดยจ่ายไฟทีละเเทปและใช้มิเตอร์วัดแรงดันด้านทุติย
ภูมิที่ 3 V และสังเกตผลดูว่าแรงดันที่ออกมานั้นมีค่าเท่าไร 
 

ตารางที่ 5.1 ผลการทดลองหม้อแปลงในขณะไม่มีโหลด 
 

V in  (V) Tap 1 Tap 2 Tap 3 Tap 4 Tap 5 Tap 6 

V out (V) 3.14 3.08 2.92 2.51 2.23 2.10 

 
ผลที่ได้จากการทดลองเมื่อกดสวิตช์ Upแล้วท าการวัดหม้อแปลงด้านทุติยภูมิจะเห็นว่าใน

การกดสวิตช์เปลี่ยนแทปแต่ละคร้ังจะเห็นได้ว่าแรงดันก็จะค่อยๆลดลงซึ่งผลที่ได้ออกมาเป็นไป
ตามที่ต้องการ 
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5.3 การทดลองวงจรรวมในสภาวะมีโหลด 
 

การทดลองวงจ รรวมในสภาวะมีโหลดโดยน าหม้อแปลงที่ได้ออกแบมาต่อเข้ากับวงจร
ควบคุมดังภาพที่5.10 แล้วท าการทดลองวัดค่าแรงดันและกระแสตามสภาวะโหลดต่างๆ 

 

 
 

ภาพที่ 5.10 วงจรรวมของวงจรควบคุม 
 

ตารางที่ 5.2 ผลการทดลองวงจรรวมในสภาวะมีโหลด 
 
V in  ( V) Tap 1 Tap 2 Tap 3 Tap 4 Tap 5 Tap 6 

V out (V) 3.12 3.02 2.88 2.47 2.19 2.02 

I out  (A) 20.12 20.08 19.81 18.92 17.47 16.67 

  
 จากการทดลองวงจรรวมในสภาวะมีโหลดจะเห็นได้ว่าค่าจากตารางในขณะต่อโหลดนั้ น
แรงดันที่ได้จะน้อยกว่าแรงดันขณะไม่มีโหลดอีกทั้งกระแสที่วัดได้ก็จะลดลงตามแรงดันด้วยผลที่
ได้จากการวัดออกมานั้นจะตรงตามทฤษฎี 
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 หลังได้ท าการทดลองในส่วนต่างๆต่อมากนั้นก็จะเป็นการวัดดูรูปคลื่นของสัญญาณที่
ออกมาโดยจะมีภาพสัญญาณที่วัดได้จากแทปที่1ไปจนถึงแทปที่6 ดังภาพที่5.11   
                                                                                                                                         

                                                                        
ก. สัญญาณจากการวัดแทปที่ 1                                     ข. สัญญาณจากการวัดแทปที่ 2                

          
ค. สัญญาณจากการวัดแทปที่ 3                                     ง. สัญญาณจากการวัดแทปที่ 4 

           
จ. สัญญาณจากการวัดแทปที่ 5                                    ฉ. สัญญาณจากการวัดแทปที่ 6 
 
ภาพที่ 5.11 รูปสัญญาณที่วัดได้จากการกดสวิตช์เปลี่ยนแทปทั้ง6แทป 
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 จากผลการทดลองในส่วนต่างๆนั้นได้ผลเป็นที่หน้าพอใจโดยในส่วนของชุดควบคุมจากการ
ทดลองสามารถท างานได้ตามต้องการคือสามารถเลือกเปลี่ยนแทปได้โดยไม่ประสบปัญหาใดๆ
ส่วนการทดลองหม้อแปลงในขณะไม่มีโหลดจะเป็นการทดลองวัดค่าแรงดันด้านทุติยภูมิว่ามี
แรงดันออกมาได้ตามที่ต้องการหรือไม่   โดยผลที่ได้มานั้นค่าของแรงดันจะค่อยๆลดลงเมื่อมีการ
เปลี่ยนแทปหม้องแปลงทั้ง 6แทปโดยจะมีแรงดันอยู่ในช่วง 3V-2Vและหลังจากนั้นก็ได้ท าการ
ทดลองต่อในสภาวะมีโหลดซึ่งผลที่ได้จากการทดลองค่าแรงดันกับค่ากระแสจะมีการเปลี่ยนแปลง
ตามกัน เมื่อมีการกดสวิตช์เปลี่ยนแทปโดยเมื่อแรงดันเพิ่มกระแสก็จะมีค่าเพิ่มตามและเมื่อแรงดันมี
ค่าลดลงกระแสก็จะลดนั่หมายความว่าผลที่ได้เป็นไปตามทฤษฎี สุดท้ายก็คือการทดลองวัดรู ป
คลื่นสัญญาณของการเปลี่ยนแทปซึ่งผลของรปคลื่นสัญญาณในแทปต่างๆที่ได้ออกมาจะเห็นได้จาก
ภาพที่ 5.11ว่ามีการเปลี่ยนแปลงรูปคลื่นสัญญาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง  
 จากนั้นก็จะท าการทดสอบกับโหลดใช้งานจริงโดยก่อนต่อโหลดใช้งานจริงก็จะท า การทดสอบ
แบบเปิดวงจรไม่ต่อโหลด ก่อนแล้วท าการต่อชุดควบคุมเข้ากับหม้อแปลงจากนั้นก็ จ่ายแรงดันเข้า
ไปยังด้าน Primary จากนั้นท าการเปิดวงจรทางด้าน Secondary แล้ววัดค่า  โดยค่าที่ออกมาจะได้อยู่
ระหว่างค่า 2-3V ต่อมาก็จะท า การทดลอง ท าการจ่า ยแรงดันเข้าไปยังด้าน Primaryแล้วต่อ วงจร
ทางด้าน Secondary เพื่อหาค่าโดยการใช้ ขดลวดอลูมิเนียม ยาว2เมตรมา เป็นโหลดในการทดลอง
โดยจากวัดค่าของแรงดันและกระแสที่ออกมาได้กระแสที่มีค่าสูงมากอยู่ที่ 214 A ซึ่งเป็นค่าที่ได้จาก
การวัดกระแสของการเปลี่ยนแทปที่6 

 ต่อมา ก็จะ เป็นการ ทดลองกับโหลดใช้งานจริงคือแผ่นทังสเตน  ด้วยการ ใช้แผ่นทังสเตน
ทดสอบในถังสุญญากาศแล้วต่อชุดควบคุม เข้ากับหม้อแปลงแล้วน ามาต่อกับถังสุญญากาศจากนั้น
ท าการจ่ายแรงดัน ให้ด้านPrimary และท าการสังเกตแผ่นทังสเตนพร้อมทั้งท าการ วัดค่าแรงดันและ
กระแส 
 จากการทดลองของโหลดใช้งานจริงนั้นปรากฎว่าแผ่นทังสเตน ในถังสุญญากาศจะมีอุณภูมิสูง
มากซึ่งจากการวัดค่ากระแสและแรงดังผลที่ได้ออกมานั้นกระแสจะมีค่า170A ซึ่งถือว่ามีค่าสูงกว่าที่
ออกแบบไว้โดยค่าโวลท์จะอยู่ที่  2V โดยค่ากระแสมาจากการวัดค่า เร่ิมต้นของการเปลี่ยนแทปของ
หม้อแปลงในแทปที่  6  ซึ่งหากว่าท าการเปลี่ยนแทปถัดไปค่ากระแสที่ออกมาก็จะมีค่าที่สูงขึ้น อาจ
ส่งผลท าให้แผ่น ทังสเตนเกิดความเสียหายได้  ดังนั้นหม้อแปลง ที่ได้ออกแบบ นี้จึงเหมาะกับการ
น าไปใช้งานกับโหลดที่ทนกระแสสูงๆได้ หรืออาจน าไปพัฒนาใช้กับงานที่ต้องการความร้อนสูง
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บทที่ 6 
  สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1 สรุป 
 

ในการท าโครงงานเคร่ืองเคลือบฟิมล์สุญญากาศนี้ เป็นการสร้างชุดแหล่งจ่าย ที่จะต้องจ่าย
กระแสให้กับแผ่นทังสเตน เพื่อให้แผ่นทังสเตนเกิดความร้อน ท าให้สารเคมีที่ใส่ในแผ่นทังสเตน
เกิดก ารระเหิดและลอยขึ้นไปเกาะผิวของวัตถุที่ต้องการจะเคลือบผิว  อีกทั้งยังมีความต้องการ
ควบคุมการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับ เคร่ืองเคลือบฟิมล์สุญญากาศ จึงได้มีการออกแบบและสร้างชุด
ควบคุมแรงดันไฟฟ้าโดยมีการน าเอาตัวไมโครคอนโทรลเลอร์มาเป็นตัวควบคุมการเปลี่ยนแทปซึ่ง
ได้เลือก  IC เบอร์  89C2051-24 PU ไมโครคอนโทรลเลอร์กูล MCS-51 ซึ่งจะมีหน่วยความจ า
โปรแกรม  Flash Memory และมีหน่วยความจ าแบบแรมขนาด 128 Byte สามารถ SINK กระแสได้
20mAมีสัญญาณการอินรัพท์ได้  6 แหล่งซึ่งเป็นเบอร์ที่เหมาะส าหรับการน ามาใช้งานในชุดควบคุม
โดยในชุดควบคุมแรงดันน้ียั งประกอบไปด้วย  ไตรแอคโดย ในการเปลี่ยนแท็ปของหม้อแปลงนั้น  
จะใช้คุณสมบัติของไตรแอคในการตัดต่อแท ปหม้อแปลงในแต่ละขด โดย ลักษณะโครงสร้างของ
ไตรแอคนี้เหมือนกับการน าเอาเอสซีอาร์ 2 ตัวมาต่อขนานกันในลักษณะกลับขั้ว  ส่วนขาเกตต่อร่วม
เข้าด้วยกันดังน้ันไตรแอคจะท าหน้าที่เป็นตัวควบคุมระบบไฟได้ทั้งแบบไฟตรงและไฟสลับ นั้นคือ
ความสามารถในการน ากระแสได้ทั้งสองทิศทางโดยในโครงงานนี้ได้เลือก ไตรแอคเบอร์BTA4100
ซึ่งรับแรงดันได้ที่  600V มาต่อเข้าในชุดควบคุมแรงดัน  อีกทั้งยังมี  MOC หรือเรียกว่าออปโต้คัป
เปลอร์(Opto-Coupler)เบอร์3043ที่สามารถทนกระแสได้ 10mA มีแรงดัน400V สามารถท างานได้
ทั้งแรงดันด้านบวกและด้านลบ 

ส่วนของหม้อแปลงในโครงงานนี้เป็นลักษณะหม้อแปลงชุดหรือเรียกเป็นแทปซึ่งมีการ
ออกแบบไว้ทางด้านปฐมภูมิโดยแบ่งออกเป็น 6แทปด้วยกัน ซึ่งในแทปที่หนึ่งมีการพันเร่ิมที่ 180
รอบแล้วพันเพิ่มขึ้นในแทปต่อไปอี กแทปละ 40รอบไปจนถึง 360รอบก็จะได้ 6แทปโดยการพัน
ขดลวดด้านปฐมภูมินั้นได้เลือกใช้ขดลวดเบอร์ 17มาพันส่วนในทางด้านทุติยภูมินั้นจะใช้ขดลวด
เบอร์10จ านวน4เส้นมาพันจ านวน 4รอบอีกทั้งในโครงงานนี้ยังมีการเลือกใช้แกนหม้อแปลงแบบ
แกนเซลล์มาใช้ในการพันโดยมีขนาดของแกนอยู่ที5x10นิว้หม้อแปลงลูกนี้จะมีกระแส120A 
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#include <AT892051.H> 
 
sbit out1 =P3^7; 
sbit out2 =P1^0; 
sbit out3 =P1^1; 
sbit out4 =P1^2; 
sbit out5 =P1^3; 
sbit out6 =P1^4; 
 
sbit sw1 =P3^1; 
sbit sw2 =P3^0; 
 
bit test; 
char cout; 
 
void out (void) 
{ 
  if(cout==0){out1=1;out2=1;out3=1;out4=1;out5=1;out6=1;} 
  if(cout==1){out1=0;out2=1;out3=1;out4=1;out5=1;out6=1;} 
  if(cout==2){out1=1;out2=0;out3=1;out4=1;out5=1;out6=1;} 
  if(cout==3){out1=1;out2=1;out3=0;out4=1;out5=1;out6=1;} 
  if(cout==4){out1=1;out2=1;out3=1;out4=0;out5=1;out6=1;} 
  if(cout==5){out1=1;out2=1;out3=1;out4=1;out5=0;out6=1;} 
  if(cout==6){out1=1;out2=1;out3=1;out4=1;out5=1;out6=0;} 
 
} 
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void main (void) 
{  
 cout=0; 
  while(1){ 
         if(sw1==0){cout--;  out();  while(sw1==0); } 
          
         if(sw2==0){cout++;  out();  while(sw2==0);} 
         
     if(cout<1){cout=0;} 
 
        if(cout>6){cout=6;} 
 
 
                             } 

 

          } 
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