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คอนเวอร์เตอร์ 3  เฟส  จุดชนวนด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
Three  Phase  AC-DC  Converter  using  Microcontroller  Trigger 

 
บทคดัย่อ (Abstract) 
 

โครงงานน้ีเป็นการสร้างคอนเวอร์เตอร์ 3 เฟส จุดชนวนดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ ขนาด 
1000 วตัต ์โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่สร้างการจุดชนวนไทรีสเตอร์ของคอนเวอร์เตอร์ 3 เฟส เป็นการ
ลดความยุ่งยากของการจุดชนวนแบบเดิมที่ใช้ วงจรอนาล็อก ซ่ึงมีขีดจ ากัดในการสร้าง การ
จุดชนวนหลายพลัล์ จากผลการสร้างและทดลอง ประสบผลส าเร็จตรงตามวตัถุประสงค์ การ
ทดลองจ่ายคอนเวอร์เตอร์กบัโหลดความตา้นทานและโหลดเหน่ียวน าตรงตามทฤษฎีทุกประการ 
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รายงานโครงงาน น้ีได้จัดท าขึ้ นตาม เ ง่ือนไขของระ เบี ยบของการ ศึกษาคณะ

วศิวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 4 โดยไดรั้บค าแนะน าเป็นอยา่งดีจาก ดร.นิมิต บุญภิรมย ์อาจารยท์ี่ปรึกษา
โครงการผูซ่ึ้งให้แนวคิดค  าปรึกษาขอ้แนะน าต่างๆในการท าโครงงานตลอดจนการตรวจทาน  
รายงานโครงการน้ีและขอขอบคุณเจา้หน้าที่ควบคุมห้องปฏิบติัการและเจา้หน้าที่สารบญัภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าทุกท่านที่ช่วยอ านวยความสะดวกต่างๆให้โครงงานเร่ืองคอนเวอร์เตอร์ 3 เฟส  
จุดชนวนดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์น้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดี 

ความดีและคุณประโยชน์อันใดที่ได้รับจากโครงงานน้ี ผูจ้ ัดท าขออุทิศให้ บิดา มารดา    
และ บูรพคณาจารยต่์อไป 
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