บทที่ 2
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้ อง
ในบทนี้กล่าวถึงที่เรื่ องของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ ากระแสสลับ โดยที่มีมอเตอร์ไฟฟ้ า
กระแสตรงเป็ นตัวต้นกาลังแทนต้นกาลังชนิดอื่นเช่น เครื่ องยนต์ดีเซล เป็ นต้น และจะกล่าวถึง
หลักการขนานของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ ากระแสสลับ และการควบคุมอุปกรณ์ เอส.ซี. อาร์ และไอจีบีที

2.1 โครงสร้ างของเครื่องกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ [1]
แบ่งออกได้ 2 ส่วน คือ ตัวโรเตอร์ (Rotor) และตัวสเตเตอร์ (Stator) การสร้างและการออก
แบบเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ ากระแสสลับทาได้สองลักษณะ คือ
แบบที่ 1 เป็ นอาเมเจอร์หมุน( Revolving Armature) ขั้วแม่เหล็กสนาม ( Field pole) จะเป็ น
ตัวอยูก่ บั ที่หรื อสเตเตอร์ อาเมเจอร์จะเป็ นตัวหมุนตัดสนามแม่เหล็ก
แบบที่ 2 เป็ นแบบสนามแม่เหล็กเป็ นตัวหมุน (Revolving Field) อาเมเจอร์จะเป็ นตัวอยูก่ บั
ที่หรื อสเตเตอร์ข้วั แม่เหล็กเป็ นตัวหมุนหรื อตัวสเตเตอร์เพื่อให้สนามแม่เหล็กตัดกับตัวนาที่
พันอยูบ่ นอาเมเจอร์
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าส่วนใหญ่จะสร้างในลักษณะที่สองนอกจากเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าขนาดเล็ก
เนื่องจากเหตุผล 2 ประการ
1. กระแสไฟฟ้ าที่ไหลในอาเมเจอร์จะถูกต่อออกจากตัวสเตเตอร์ไปสูว้ งจรภายนอกได้
โดยตรงไม่ตอ้ งผ่านการสัมผัสของแปรงถ่านและวงแหวนลื่น (Slip Ring)
2. ในกรณี ที่เป็ นเครื่ องจักรกลไฟฟ้ าขนาดใหญ่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้ าสูง ๆ ทางด้านอาเมเจอร์
การหุม้ ฉนวนทาได้สะดวกกว่าเมื่ออาเมเจอร์เป็ นตัวอยูก่ บั ที่
ส่วนการต่อแปรงถ่านกับวงแหวนลื่นเพื่อจ่ายกาลังไฟฟ้ ากระแสตรงเลี้ยงขดลวดสนาม
(Field Winding) นั้นทาได้ง่ายเพราะใช้แรงเคลื่อนไฟฟ้ ากระแสไฟฟ้ าต่าสาหรับเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า
ขนาดเล็กจะมีอาเมเจอร์เป็ นตัวหมุน และขั้วสนามแม่เหล็กเป็ นตัวอยูก่ บั ที่ เนื่องจากกระแสไฟฟ้ า
ชุดขดลวดอาเมเจอร์ (Armature Winding) ไม่มากนัก ส่วนแรงเคลื่อนไฟฟ้ าก็ใช้ต่า การพันขดลวด
อาเมเจอร์จึงไม่มีปัญหาและสะดวกกว่าการพันอาเมเจอร์ขนาดเล็กที่เป็ นลักษณะทุ่นโรเตอร์ เพราะ
การพันขดลวดอาเมเจอร์กบั สเตเตอร์ขนาดเล็กต้องพันจากด้านในจึงมีเนื้อที่จากัด ทาให้พนั ขดลวด
ได้ยาก
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2.1.1 วงจรเครื่องกาเนิดไฟฟ้ ากระแสสลับ วงจรเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ ากระแสสลั
บ
ประกอบด้วยขดลวดสนามที่พนั อยูบ่ นขั้วแม่เหล็กและขดอาเมเจอร์พนั อยูใ่ นร่ องสเตเตอร์ เมื่อ
จ่ายไฟกระแสตรงเข้าขดลวดสนาม จะเกิดขั้วแม่เหล็กเกิด การเหนี่ยวนาแรงเคลื่อนไฟฟ้ าขึ้นการ
ต่อสายออกสู่วงจรภายนอกของขดอาเมเจอร์ ต่อโดยไม่ตอ้ งผ่านสปริ ง ขดอาเมเจอร์ต่อเป็ นสตาร์ดงั
ภาพที่ 2.1 และขั้วของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า (A , B และ C) ต่อไปยังโหลด เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้ าให้กบั
โหลด
A

If

Re

B

C
N

ภาพที่ 2.1 วงจรของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ ากระแสสลับ
ขดอาเมเจอร์มี 3 ชุด เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ ากระแสสลับ 3 เฟส 4 ขั้วแม่เหล็ก มีมุมองศาทาง
ไฟฟ้ าเป็ น 2 เท่าขององศาทางกล แต่ละเฟสห่างกัน 120 องศาทางไฟฟ้ า ต้นและปลายของ ขดอา
เมเจอร์ห่างกัน 180 องศาทางไฟฟ้ า ดังภาพที่ 2.2

ภาพที่ 2.2 การวางขดลวดอาเมเจอร์ของแหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรงกระแสที่จ่ายให้ขดลวดสนาม
( If ) จะมีค่าดังสมการที่ ( 2.1 )
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If

=

Vf

(2.1)

R f  Re

เมื่อ

Vf เป็ นแรงเคลื่อนไฟฟ้ าของแหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรง
Rf
เป็ นความต้านทานของขดลวดสนาม
Re
เป็ นความต้านทานของรี โอสตัดควบคุมกระแสสนามเส้นแรงแม่เหล็กของ
ขั้วแม่เหล็ก (  r ) มีค่าดังนี้
IfNf

เมื่อ

Nf
R

r = R
เป็ นจานวนรอบของขดลวดสนามส่วนที่ทาให้เกิดแรงเคลื่อนแม่เหล็ก
เป็ นความต้านทานของทางเดินแม่เหล็ก

(2.2)

2.1.2 หลักการของเครื่องกาเนิดไฟฟ้ ากระแสสลับ พิจารณาขดลวดตัวนาหนึ่งรอบอยูใ่ น
สนามแม่เหล็กของขั้วเหนือและขั้วใต้ หมุนตัดสนาม แม่เหล็กในแนวเส้นรอบวงและต่อออกสู่
วงจรภายนอกโดยผ่านวงแหวนทองแดงสองอัน ดังภาพที่ 2.3

ภาพที่ 2.3 การหมุนตัดสนามแม่เหล็กของตัวนาหนึ่งรอบ
แรงเคลื่อนไฟฟ้ าเหนี่ยวนาจากการตัดสนามแม่เหล็กในแนวเส้นรอบวงของขดลวดตัวนา 1 เส้น จะ
มีค่าดังสมการต่อไปนี้
e=

Blv

(2.3)
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เมื่อ
e
B
l
v
v

เป็ นแรงเคลื่อนไฟฟ้ าเหนี่ยวนาของขดลวดตัวนา 1 เส้น มีหน่วยเป็ นโวลต์
เป็ นความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กมีหน่วยเป็ นเวบเบอร์ต่อตารางเมตร
เป็ นความยาวของขดลวดตัวนาที่อยูใ่ นสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็ นเมตร
เป็ นความเร็ วของการเคลื่อนที่ตดั ในแนวตั้งฉากมีหน่วยเป็ นเมตรต่อวินาที
= v sin t เมื่อ v เป็ นความเร็ วตามเส้นรอบวงมีหน่วยเป็ นเมตรต่อวินาที
e=

Blv sin t

(2.4)

จากสมการที่ (2.4) จะเห็นว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้ าเหนี่ยวนาเป็ นไฟฟ้ ากระแสสลับ
รู ปคลื่นไซน์ (Sine wave)

ภาพที่ 2.4 การเหนี่ยวนาแรงเคลื่อนไฟฟ้ าเนื่องจากการตัดของขดลวดตัวนา
จากภาพที่ 2.4 แสดงการตัดสนามแม่เหล็กของลวดตัวนาในตาแหน่งต่าง ๆ พร้อมทั้งแสดง
ค่า แรงเคลื่อนนาไฟฟ้ าเหนี่ยวนาที่เกิดจากการตัดสนามแม่เหล็กของลวดตัวนาแต่ละตาแหน่ง คือที่
เวลา t1 , t 3 และ t 5 จะได้แรงเคลื่อนไฟฟ้ าเหนี่ยวนาเป็ นศูนย์เพราะลวดตัวนาเคลื่อนที่ขนานกับ
เส้นแรงแม่เหล็ก ที่เวลา t 2 ได้แรงเคลื่อนไฟฟ้ าเหนี่ยวนาสูงสุดทางบวกเพราะลวดตัวนาเคลื่อนที่
ตัดเส้นแรงแม่เหล็กในแนวตั้งฉาก ส่วนที่เวลา t 4 ได้แรงเคลื่อนไฟฟ้ าเหนี่ยวนาสูงสุดทางด้านลบ
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เนื่องจากขดลวดตัวนาตัดขั้วแม่เหล็กตรงข้ามกับที่เวลา t 2 ทิศทางของกระแสที่เกิดจาก
การเหนี่ยวนาจะมีทิศทางตามกฎมือขวาของเฟรมมิ่งสาหรับขดลวดตัวนาหนึ่งรอบมีลวดตัวนาสอง
เส้น แต่ละเส้นวางห่างกัน 180 องศาทางไฟฟ้ า (180 องศาทางไฟฟ้ า เท่ากับระยะห่างระหว่างขั้ว
เหนือและขั้วใต้ที่อยูต่ ิดกัน) ดังนั้นแรงเคลื่อนไฟฟ้ าเหนี่ยวนาที่เกิดจากการตัดสนามแม่เหล็กของ
ลวดตัวนาแต่ละด้านจึงเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน มีทิศทางเสริ มกันแรงเคลื่อนไฟฟ้ าจากขดลวดตัวนาสอง
เส้นคนละด้านของขดลวดตัวนาจึงอินเฟสกัน (in phase)
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ ากระแสสลับชนิด 3 เฟส จะมีขดลวดตัวนาสามชุดวางห่างกันเป็ นมุม
120 องศาทางไฟฟ้ า ต้นและปลายของขดลวดพันห่างกันเป็ นมุม 180 องศาทางไฟฟ้ าเนื่องจากช่วง
ระยะห่างระหว่างขั้วแม่เหล็ก เท่ากับ 180 องศาทางไฟฟ้ า ดังนั้นสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
องศาทางกลกับองศาทางไฟฟ้ าเป็ นดังนี้
c

เมื่อ

=

Px m
2

(2.7)

 c คือองศาทางไฟฟ้ า
 m คือองศาทางกล
P

คือจานวนขั้วแม่เหล็ก

เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ ากระแสสลับ 3 เฟสสองขั้วแม่เหล็กซึ้งมีองศาทางไฟฟ้ าเท่ากับองศาทาง
กล การวางขดลวดทั้ง 3 ชุดเป็ นดังภาพที่ 2.5

ภาพที่ 2.5 การวางขดลวดทั้งสามชุด
ก. สนามแม่เหล็กอยูก่ บั ที่
ข. สนามแม่เหล็กหมุน
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ดังนั้นแรงเคลื่อนไฟฟ้ าของแต่ละเฟสจะต่างกันเป็ นมุม 120 องศาทางไฟฟ้ าด้วยเนื่องจาก
ขดลวด b วางด้านหลังขดลวด a เป็ นมุม 120 องศาและขดลวด c วางห่างจากขดลวดเป็ นมุม 120
องศา

ภาพที่ 2.6 คลื่นแรงเคลื่อนไฟฟ้ าของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ ากระแสสลับ
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ ากระแสสลับ 3 เฟสแยกได้เป็ นแหล่งกาเนิดไฟฟ้ า 3 แหล่งที่เกิดจาก 3
ชุดจ่ายโหลดอิสระจากกันได้ดงั ภาพที่ 2.6 แต่เพื่อเป็ นการประหยัดสายจึงนาขดลวดทั้ง 3 ชุด มาต่อ
รวม กันเป็ นสตาร์ดงั ภาพที่ 2.7 ในระบบส่งจ่ายไฟฟ้ าซึ่งต้องมีระบบการต่อลงดิน ( Ground) เพราะ
ในระบบไฟฟ้ าจะมีอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่าง ๆ มากมายอยูใ่ นระบบไฟฟ้ า และระบบไฟฟ้ าจะกินเนื้อที่
กว้างขวางมาก การเกิดสภาพผิดปกติ ( Faults) คือสายไฟฟ้ าสายใดสายหนึ่งถึงดินโดยอุบตั ิเหตุ
จะต้องมีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอน เช่น ลูกถ้วยของสายส่งไฟฟ้ าแรงสูงเสียหายทาให้เกิดการลัดวงจร
ลงเสาไฟฟ้ าแรงสูงลงดิน ถ้าไม่มีระบบการต่อลงดิน เมื่อเกิดเหตุสายไฟฟ้ าถึงดินจุดเดียวกันจะเกิด
การลัดวงจรที่รุนแรง และอันตรายมาก บางครั้งไฟฟ้ าแรงสูงอาจต่อถึงไฟฟ้ าแรงต่าระดับของผูใ้ ช้
ไฟฟ้ าได้ซ่ ึงจะเกิดความ เสียหายและเป็ นอันตรายแก่ผใู้ ช้ไฟฟ้ าเป็ นอย่างมาก เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า
3 เฟสที่อยูใ่ นระบบจะต่อร่ วม เฟสกันเป็ นสตาร์ซ่ึงดีกว่าการต่อเป็ นเ ดลต้า เพราะการต่อเดลต้า
จะต้องต่อสายที่เป็ นสายไลน์ ( Lines) สายหนึ่งลงดิน สาหรับการต่อสตาร์น้ นั จะต่อสายนิวตรอน
(Neutral) ลงดินซึ่งเป็ นการเหมาะสมกว่าการต่อสายที่เป็ นไซน์ลงดินในกรณี ต่อเดลต้า เมื่อพิจารณา
ในด้านการจัดระบบป้ องกันจะจัดได้ง่ายกว่าและประหยัดกว่า การผิดปกติในระบบส่งจ่ายส่วน
ใหญ่เป็ นการผิดปกติจากไลน์ลงสู่ดินซึ่งจะรุ นแรงน้อยกว่าการต่อแบบเดลต้า ดังนั้นเครื่ องกาเนิด
ไฟฟ้ ากระแสสลับ 3 เฟสที่อยูใ่ นระบบไฟฟ้ า ต่อเป็ นสตาร์เสมอโดยต่อจุดนิวตรอนลงดิน
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ภาพที่ 2.7 การจ่ายโหลดจากขดลวดสามชุดซึ่งเหมือนกับแหล่งจ่าย 3 แหล่ง
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าจ่ายโหลดสมดุล กระแสไฟฟ้ าที่ไหลในสายนิวตรอนจะเท่ากับศูนย์ โดย
ปกติการจ่ายโหลดระบบไฟฟ้ ากาลัง 3 เฟสจะถูกแบ่งโหลดให้สมดุลกันทั้ง 3 เฟส เพื่อเป็ นการ
ประหยัดค่าสายไฟฟ้ า และใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้ าชนิด 3 เฟสได้เต็มพิกดั การใช้งาน เช่น หม้อแปลง
ไฟฟ้ าในระบบจ่ายไฟฟ้ า การแบ่งโหลดให้สมดุลทาให้ได้ง่ายเนื่องจากโหลดที่ใช้กาลังไฟฟ้ ามาก
ๆ จะเป็ นโหลดชนิด 3 เฟส ซึ่งปกติทางานในสภาพสมดุล เช่น มอเตอร์ไฟฟ้ าขนาดใหญ่จะเป็ น
มอเตอร์ไฟฟ้ า 3 เฟสอุปกรณ์ไฟฟ้ าอื่น ๆ ที่มีขนาดใหญ่ ๆ ก็เช่นเดียวกันโดยส่วนมากจะเป็ น
อุปกรณ์ที่ใช้กบั ไฟฟ้ า 3 เฟสในสภาพสมดุล โหลดแสงสว่างและโหลดย่อย ๆ เท่านั้นที่ตอ้ งทาการ
แบ่งให้อยูแ่ ต่ละเฟสให้สมดุลกันทั้ง 3 เฟส
IA

A

a

a

If
c

b

V

IC

Vf
IN

ภาพที่ 2.8 การจ่ายโหลดของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า 3 เฟส

U

Ia

c b

C
W
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ดังนั้น โหลดรวมตามปกติจะเป็ นโหลด 3 เฟสในสภาพสมดุลเมื่อมีกระแสไฟฟ้ าไหลใน
ขดลวดอาเมเจอร์ เนื่องจากการจ่ายโหลดในสภาพสมดุลของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าจะทาให้เกิด
สนามแม่เหล็กหมุนบนตัวอาเมเจอร์ โดยมีทิศทางการหมุนเดียวกันกับขั้วแม่เหล็กหมุน การเกิด
สนาม แม่เหล็กหมุนแสดงให้เห็นได้จากภาพที่ 2.9

ภาพที่ 2.9 การเกิดสนามแม่เหล็กหมุนเมื่อจ่ายกระแส 3 เฟสสมดุลให้แก่โหลด
ก. แสดงรู ปคลื่นของกระแสไฟฟ้ า
ข. แสดงแนวขั้วแม่เหล็กที่เวลา t1
ค. แสดงแนวขั้วแม่เหล็กที่เวลา t 2
ง. แสดงแนวขั้วแม่เหล็กที่เวลา t 3
จ. แสดงแนวขั้วแม่เหล็กที่เวลา t 4
ภาพที่ 2.9 (ก) เป็ นรู ปคลื่นการไหลของกระแสไฟฟ้ าในขดอาเมเจอร์ที่เวลาต่าง ๆ กัน
ภาพที่ 2.9 (ข) เป็ นรู ปตัดของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า ที่แสดงให้เห็นทิศทางการไหลของกระแส
ไฟฟ้ าในขดอาเมเจอร์ที่เวลา t1 ดูจากภาพ (ก) จะเห็นว่ากระแสเฟส a เป็ นศูนย์กระแสเฟส b และ
กระแสเฟส c เป็ นบวก และจากรู ป กระแสที่ข้วั ของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าจะจ่ายออกเป็ นเฟส c เข้าที่
เฟส b กระแสไหลในขดลวดที่พนั บนตัวอาเมเจอร์ในภาพ (ข) จะเป็ นดังนี้ กระแสไหลออกมาที่ c'
และ b' กระแสไหลเข้าที่ b และ c' ส่วนเฟส a มีกระแสเป็ น 0 จะเกิดแม่เหล็กในแนวลวด ตัวนา
เฟส a
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ภาพที่ 2.9 (ค) แสดงให้เห็นทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้ าในขดอาเมเจอร์ ที่เวลา t 2
กระแสไหลออกที่ a , b' และ c' กระแสไหลเข้าที่ a ' ,b และ c จะเกิดสนามแม่เหล็กในแนว
ระหว่างเฟส b และ เฟส c
ภาพที่ 2.9 (ง) แสดงให้เห็นทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้ าในขดอาเมเจอร์ที่เวลา t 3
กระแสไหลออกที่ a, b และ c' กระแสไหลเข้าที่ a ' , b' และ c จะเกิดสนามแม่เหล็กในแนว
ระหว่างเฟส a และ เฟส b
ภาพที่ 2.9 (จ) แสดงให้เห็นทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้ าในขดอาเมเจอร์ที่เวลา t 4
กระแสไหลออกที่ a ' , b และ c' กระแสไหลเข้าที่ a, b' และ c จะเกิดสนามแม่เหล็กในแนว
ระหว่างเฟส a และ เฟส c
เมื่อพิจารณาภาพที่ 2.9 (ข) (ค) (ง) และ (จ) จะเห็นว่าเกิดสนามแม่เหล็กหมุนบนตัวอา
เมเจอร์โดยมีทิศทางตามเข็มของนาฬิกาเนื่องจากการกระจายกระแสไฟฟ้ าไปยังโหลดที่ให้เกิด
กระแสไฟฟ้ าที่สมดุลไหลในขดอาเมเจอร์ เรี ยกสนามแม่เหล็กหมุนบนอาเมเจอร์น้ ีว่า สนามอา
เมเจอร์สนามแม่เหล็กหมุนนี้จะหมุนด้วยความเร็ วที่เท่ากับความเร็ วของขั้วแม่เหล็กหมุนหรื อตัวโร
เตอร์หมุน และจะหมุนไปในทิศทางเดียวกันกับตัวโรเตอร์ที่หมุนจากการขับตัวต้นกาลัง
ขั้วแม่เหล็กหมุนบนตัวอาเมเจอร์กบั ขั้วแม่เหล็กที่ตวั โรเตอร์จะทาให้เกิดแรงต้านการหมุนของ
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าซึ่งถูกขับให้หมุนโดยตัวต้านทานกาลังแรงต้านการหมุนนี้จะขึ้นอยูก่ บั กระแสที่
จ่ายโหลดของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าถ้าจ่ายกระแสให้กบั โหลดสูงก็จะมีอานาจของขั้วแม่เหล็กสูงตาม
ด้วยแรงที่ตา้ นการหมุนก็จะมากขึ้นด้วย ในทานองเดียวกันถ้าจ่ายไฟฟ้ า 3 เฟสที่สมดุลกับขออา
เมเจอร์ของมอเตอร์กระแสไฟฟ้ ากระแสสลับ 3 เฟส ก็จะเกิดสนามแม่เหล็กหมุนบนตัวอาเมเจอร์
แต่ข้วั แม่เหล็กจะเป็ นการกลับ ขั้วกันคือจากขั้วเหนือ เป็ นขั้วใต้ และจากขั้วใต้เป็ นขั้วเหนือ โดย
ยังคงหมุนในทิศทางเดียวกันกับในกรณี เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า กระแสสลับเนื่องจากกระแสไฟฟ้ าที่
ไหลในขดลวดอาเมเจอร์เป็ นกระแสไหลป้ อนเข้าตัวมอเตอร์ไฟฟ้ า ซึ่งตรงข้ามกับกรณี เครื่ องกาเนิด
ไฟฟ้ าที่จ่ายกระแสให้แก่โหลด
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2.2 หลักการทางานของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง
มอเตอร์ไฟฟ้ าคือเครื่ องกลซึ่งเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ าไปเป็ นพลังงานกล โดยอาศัยหลักการ
ดังนี้ คือ เมื่อมีกระแสไฟฟ้ าไหลในตัวนา ซึ่งวางอยูใ่ นสนามแม่เหล็กย่อมทาให้เกิดแรงขึ้นบน
ตัวนาในทิศทางตามกฎมือซ้ายของเฟลมมิ่ง (Fleming’s Left Hand Rule) ซึ่งกล่าวไว้ว่า “นิ้วชี้แสดง
ทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กนิ้วกลางแสดงทิศทางของกระแสไฟฟ้ าและนิ้วหัวแม่มือแสดงทิศทาง
ของแรงที่เกิดขึ้น” และขนาดของแรงที่เกิดขึ้นสามารถหาได้จากสมการที่ 2.8
F  Bi l

เมื่อ

F
B

i
l

(2.8)

= แรงที่เกิดขึ้นบนตัวนา
= ความหนาแน่นสนามแม่เหล็ก
= กระแสที่ไหลในตัวนา
= ความยาวของตัวนา

ภาพที่ 2.10 ทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็ก
ก. สนามแม่เหล็กของขั้วแม่เหล็ก 2 ขั้ว
ข. พื้นที่หน้าตัดของลวดตัวนาซึ่งมีกระแสไหลออก เส้นแรงแม่เหล็กรอบตัวนาจะมี
ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
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ภาพที่ 2.11 ผลรวมของสนามแม่เหล็กทัง่ สองแห่งทาให้เกิดแรงบิดเบนของสนามแม่เหล็กอันเป็ น
สาเหตุให้เกิดแรง F ทาให้ลวดตัวนาเคลื่อนที่ข้ ึนบน

ภาพที่ 2.12 ทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กตัดผ่านลวดตัวนา
ก. ลวดตัวนาที่มีความยาวหนึ่งมีกระแสไหลผ่านและวางอยูใ่ นสนามแม่เหล็ก
ข. แสดงทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบตัวนาเมื่อเทียบกับทิศทางของ
สนามแม่เหล็ก
ค. ผลรวมของสนามแม่เหล็กทัง่ สองแห่งทาให้ตวั เคลื่อนที่ดว้ ยแรง
เราสามารถหาทิศทางของแรง F ที่เกิดขึ้นได้โดยใช้กฎมือซ้ายของแฟลมมิง่ ( Fleming left
hand rule) ซึ่งทาให้หาทิศทางการหมุนของมอเตอร์น้ นั เอง ภาพที่ 2.13 แสดงการใช้กฎมือซ้ายของ
แฟลมมิ่งหรื อกฎมือซ้ายของมอเตอร์ (left hand rule motor rule) เพื่อหาทิศทางของแรงที่เกิดขึ้นบน
ลวดตัวนาเมื่อเปรี ยบเทียบกับภาพที่ 2.14 แสดงการใช้กฎมือขวาของเฟลมมิ่ง หรื อกฎมือขวาของ
เครื่ องกาเนิด ( left hand rule motor rule) เพื่อหาทิศทางของแรงเคลื่อนไฟฟ้ าเหนี่ยวนา ( induced
r.m.f.) ในเครื่ องกาเนิดหรื อใช้หาทิศทางของแรงเคลื่อนไฟฟ้ าต่อต้าน (back e.m.f. or counter
e.m.f.)
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ภาพที่ 2.13 กดมือซ้ายของมอเตอร์ไฟฟ้ า

ภาพที่ 2.14 กฎมือขวาของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า
2.2.1 การควบคุมความเร็วมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง การควบคุมความเร็ วมอเตอร์ไฟฟ้ า
กระแสตรงโดยทัว่ ไปสามารถแบ่งออกเป็ น 4 วิธี คือ
1.การควบคุมวงจรอาร์เมเจอร์ (Armature control) เป็ นการควบคุมกระแสหรื อแรงดันที่
ป้ อนให้กบั วงจรอาร์เมเจอร์ ซึ่งจะให้ผลตอบสนองที่รวดเร็ ว และควบคุมแรงบิดของมอเตอร์ได้
โดยตรง โดยการควบคุมกระแสอาร์เมเจอร์ ซึ่งสามารถควบคุมผ่านทางแรงดันที่ป้อนให้กบั
มอเตอร์และเมื่อกระแสอาร์เมเจอร์มีค่าเท่ากับกระแสที่พิกดั ค่าแรงบิดสูงสูงของมอเตอร์ (Maximum
Torque) จะมีค่าคงที่ซ่ึงอาจเรี ยกได้ว่าเป็ นการควบคุมแบบแรงบิดคงที่ ดังนั้นจึงเหมาะสาสาหรับ
งานที่ตอ้ งการควบคุมแรงบิดของมอเตอร์
2. การควบคุมวงจรสนาม (Field control) เป็ นการควบคุมสนามแม่เหล็กโดยการควบคุม
กระแสสนามที่ใช้สร้างสนามแม่เหล็กเนื่องจากไม่สามารถปรับความเร็ วของมอเตอร์ดว้ ยการปรับ
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แรงดันที่ป้อนให้กบั มอเตอร์ได้ แต่หากลดค่ากระแสสนามลงจะทาให้ความเร็ วของมอเตอร์เพิ่มขึ้น
ได้ การลดกระแสสนามจะทาให้ฟลักซ์แม่เหล็ก ( ) ลดลง แต่มีขอ้ เสียคือ ผลตอบสนองช้า
เนื่องจากค่าเหนี่ยวนาของวงจรสนามมีค่ามากกว่าวงจรอาร์เมเจอร์จึงทาให้ไม่สามารถควบคุม
แรงบิดของมอเตอร์ได้โดยตรง และการทางานอาจไม่เสถียรเนื่องจากผลของปฏิกิริยาอาร์เมเจอร์
(Armature reaction) แต่มีขอ้ ดีคือ การควบคุมทาให้ง่ายกว่าแบบแรกอาจเรี ยกได้ว่าเป็ นการควบคุม
แบบกาลังงานสูงสุดคงที่จึงเหมาะสาหรับงานที่ตอ้ งการควบคุมความเร็ วของมอเตอร์เพื่อให้ได้
ความเร็ วตามต้องการ
3. การควบคุมวงจรอาร์เมเจอร์และวงจรสนาม (Combine armature and field flux control)
เป็ นการนาการควบคุมวิธีที่ 1 และ 2 มาใช้ในการควบคุมความเร็ วมอเตอร์กระแสตรง โดยการ
ควบคุมกระแสหรื อแรงดันที่ป้อนให้กบั วงจรอาร์เมเจอร์ และควบคุมสนามแม่เหล็กโดยการ
ควบคุมกระแสสนามที่ใช้สร้างกระแสแม่เหล็ก โดยสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ทางานได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ ซึ่งทาให้สามารถควบคุมแรงบิดของมอเตอร์ได้โดยตรง และยังสามารถ
ควบคุมความเร็ วของมอเตอรให้คงที่ตามค่าความเร็ วค่าสัง่ ได้

ภาพที่ 2.15 การควบคุมความเร็ วด้วยวิธีการควบคุมวงจรอาร์เมเจอร์และวงจรสนาม
4 .การควบคุมความต้านทานของวงจรอาร์เมเจอร์ (Armature resistance control) เป็ นการ
ปรับค่าความต้านทานของวงจรอาร์เมเจอร์ โดยการต่อความต้านทาน
Re อนุ กรมกับวงจรอาร์
เมเจอร์แต่วิธีน้ ีมีประสิทธิภาพต่า เพราะมีการสูญเสียเกิดขึ้นที่ความต้านทานจึงไม่นิยมใช้กนั กราฟ
คุณลักษณะของการควบคุมด้วยวิธีน้ ีแสดงดังภาพที่ 2.16
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ภาพที่ 2.16 การควบคุมความเร็ วด้วยวิธีการควบคุมความต้านทานของวงจรอาร์เมเจอร์

2.3 ทฤษฏีการขนานเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
การควบคุมการขนานเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าตั้งแต่สองตัวเข้าด้วยกันต้องมีการควบคุมแรง
เคลื่อน ไฟฟ้ าที่ข้วั และความถี่ของแรงเคลื่อนไฟฟ้ าเหนี่ยวนาของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุม
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าเมื่อเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าจ่ายโหลดเพิ่มขึ้นจนมีปริ มาณถึงค่าอัตราพิกดั จึง
จาเป็ นต้องเดิน เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าอีกตัวหนึ่งหรื อหลายตัวขนานเข้ามาเพื่อช่วยกันจ่ายโหลดใน
ระบบไฟฟ้ ากาลัง (Electrical Power System) ประกอบด้วยเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าจานวนมากขนานเข้า
ด้วยกันร่ วมกันจ่ายโหลดของระบบไฟฟ้ าดังนั้นระบบฟ้ ากาลังประกอบด้วยการผลิตการส่งจ่ายและ
การใช้ประโยชน์ จากพลังงานไฟฟ้ า ข้อดีในการจ่ายโหลดในรู ปแบบไฟฟ้ ากาลัง คือจ่ายโหลดได้
อย่างต่อเนื่องมีความเชื่อถือได้ดีแต่การควบคุมการจ่ายโหลดของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าจานวนมาให้
จ่ายโหลดร่ วมกันอย่าง มีประสิทธิภาพเป็ นสิ่งที่ยงุ่ ยาก ต้องคานึงถึงประสิทธิภาพของเครื่ อง
กาเนิดไฟฟ้ าตัวต้นกาลังแต่ละตัว กาลังสูญเสียในสาย และยังมีปัญหาอื่น ๆ ที่ตอ้ งคานึงถึงอีกด้วย
เช่น การจัดระบบป้ องกันที่มีประสิทธิภาพ การรักษาระบบไฟฟ้ ากาลังให้อยูใ่ นสภาวะเสถียรภาพ
(Power System Stability) ซึ่ง มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดระบบป้ องกันและอุปกรณ์ควบคุมของ
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าด้วยวิธีการขนานเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ ากระแสสลับ การนาเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า
กระแสสลับ 2 ตัวมาต่อขนานกันนั้น ต้องต่อตัวหนึ่งเข้ากับบัสบาร์และสับสวิตซ์ขนานอีกตัวหนึ่ง
เข้ากับบัสบาร์ ซึ่งเรี ยกว่า การซิงโครไนซิ่ง (Synchronizing) สิ่งที่ตอ้ งตรวจก่อนการทาการซิงโคร
ไนซิ่งคือ
1. แรงเคลื่อนไฟฟ้ าที่ข้วั ของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าทั้ง 2 ตัวเท่ากัน
2. ความถี่แรงดันเคลื่อนไฟฟ้ าของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าทั้ง 2 ตัวเท่ากัน
3. การลาดับเฟส (Phase Sequence) ของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าต้องเหมือนกัน
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4. ในตอนสับสวิตซ์ทาการซิงโครไนซิ่ง แรงเคลื่อนไฟฟ้ าของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าต้องอิน
เฟสกันเฟสต่อเฟสจังหวะการอินเฟสกัน ความแตกต่างของความถี่และการลาดับเฟสเหมือนกับทา
การตรวจสอบได้โดยใช้หลอดเฟสซิ่ง (Phasing Lamp)
2.3.1 วิธีการขนานเครื่องกาเนิดไฟฟ้ าโดยการใช้ หลอดเฟสซิ่ง มี 3 แบบ
1.การต่อแบบดับหมด (dark Circuit) วิธีน้ ีหลอดทั้ง 3 ดวงจะดับหมดเมือ่ แรงเคลื่อนไฟฟ้ า
ทั้งสองอินเฟสกัน เนื่องจากเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าทั้งสองมีการลาดับเฟสเหมือนกันแต่ความเร็ วเชิงมุม
(  ) ต่างกันเล็กน้อย เป็ นเหตุให้แรงเคลื่อนไฟฟ้ าแต่ละเฟสของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าทั้งสองจะอิน
เฟสกันทุก ๆ ช่วงเวลาหนึ่ง ในตอนที่แรงเคลื่อนไฟฟ้ าแต่ละเฟสอินเฟสกันนี้ แรงเคลื่อนไฟฟ้ าที่ตก
คร่ อมหลอดไฟ V A' A , VB 'B และ VC 'C จะเป็ นศูนย์หลอดดับหมดทุกหลอด ต้องสับสวิตซ์ในการ
ซิงโครไนซ์ในขณะที่หลอดทั้ง 3 ดับสนิท ถ้าหากว่าทั้ง 3 หลอดไม่ติดและดับพร้อมกัน แต่ติดเรี ยง
ลาดับกันแสดงว่าเฟสไม่เหมือนกันต้องสลับสายคู่ใดคู่หนึ่งของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าตัวใดก็ได้ในสอง
ตัวแต่ในทางปฏิบตั ิจะสลับสายเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าตัวที่กาลังจะสับสวิตซ์ขนานเข้ากับบัสบาร์เพื่อให้
การลาดับเฟสเหมือนกันก่อนการซิงโครไนซ์ หลังจากการทาซิงโครไนซ์แล้วหลอดทั้งสาม จะดับ
หมด
A
B
C

A

B

C

A

Vcc

VAA

A

B

VAA

A

C
B

V BB

C

Vcc

C

B

ภาพที่ 2.17 การต่อแบบดับหมด
ก. แสดงวงจรการต่อขนานเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ ากระแสสลับ 2 ตัวเข้าด้วยกัน
ข. แสดงแผนภาพเฟสเซอร์ของแรงเคลื่อนไฟฟ้ าที่ข้วั ของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า

18

2. การต่อแบบสว่างหมด (bright circuit) จะทาการซิงโครไนซ์ได้หลังจากเมื่อหลอดสว่าง
เต็มที่ไปแล้วคือ แรงเคลื่อนไฟฟ้ าตกคร่ อมหลอดเฟสซิ่งเท่ากับแรงเคลื่อนไฟฟ้ าของเฟสซิ่งสังเกต
ได้ค่อนข้างยากเมื่อสับสวิตซ์ซิงโครไนซ์แล้วหลอดทั้ง 3 จะติดหมดวงจรการต่อแสดงดังภาพที่
2.18แรงเคลื่อนไฟฟ้ าตกคร่ อมหลอดเฟสซิ่งเป็ น VB ' A , VC 'B และ V A'C ถ้าหลอดไม่ติดและดับ
พร้อมกันแสดงว่าการลาดับเฟสไม่เหมือนกันก่อนทาการสับสวิตซ์ซิงโครไนซ์ตอ้ งสับสายคู่ใดคู่
หนึ่งของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าตัวที่จะสับสวิตซ์เข้ามาซิงโครไนซ์
A
B
C
A
A

C
A

B

C

A

B

C

C

VAC

B

C
B
C

Vcc

ภาพที่ 2.18 การต่อหลอดแบบสว่างหมด
ก. แสดงวงจรการต่อขนานเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ ากระแสสลับสองตัวเข้าด้วยกัน
ข. แสดงแผนภาพเฟสเซอร์ของแรงเคลื่อนไฟฟ้ าที่ข้วั ของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า
3. การต่อแบบสว่างสองและดับหนึ่ง (two bright one dark circuit) วิธีน้ ีแรงเคลื่อนไฟฟ้ า
ตกคร่ อมหลอดเฟสซิ่งจะเป็ น V A' A , VC 'B และ VCB' สวิตซ์ซิงโครไนซ์เมื่อแรงเคลื่อนไฟฟ้ าตก
คร่ อมหลอดที่ต่อเป็ นหลอดดับเป็ นศูนย์ คือ ทุก ๆ ครั้งที่หลอดที่ 1 ดับการดับติดของหลอดจะ
เรี ยงลาดับกันตลอด วงจรการต่อดังภาพที่ 2.12 ถ้าหลอดติดดับพร้อมกันคือไม่เรี ยงลาดับ แสดงว่า
การลาดับเฟสไม่เหมือนกัน ต้องสลับสายคู่ใดคู่หนึ่งของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าตัวใดตัวหนึ่งให้การ
ลาดับเหมือนกันก่อนสับสวิตซ์ซิงโครไนซ์ในทางปฏิบตั ิควรจัดหลอดเป็ นรู ปสามเหลี่ยมเพื่อให้
สังเกตการณ์ดบั ติดเรี ยง ลาดับกันได้ง่าย
หมายเหตุ หลอดเฟสซึ่งที่ใช้กบั การต่อทั้งสามแบบต้องทนแรงเคลื่อนไฟฟ้ าตกคร่ อมหลอดได้สอ ง
เท่าของแรงเคลื่อนไฟฟ้ าเฟส (Phase Voltage)
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ภาพที่ 2.19 การต่อแบบสว่างสองและดับหนึ่ง
ก. แสดงวงจรการต่อขนานเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ ากระแสสลับ 2 ตัวเข้าด้วยกัน
ข. แสดงแผนภาพเฟสเซอร์ของแรงเคลื่อนไฟฟ้ าที่ข้วั ของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า
2.3.2 วิธีการขนานเครื่องกาเนิดไฟฟ้ าด้ วยซิงโครสโคป ซิงโครสโคปประกอบด้วยขดลวด
2 ชุด ชุดหนึ่งจะต่อเข้ากับบัสบาร์ และอีกชุดหนึ่งจะต่อเข้ากับเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าที่จะนามาขนานดัง
ภาพที่ 2.20
A
B
C

V

ภาพที่ 2.20 การต่อซิงโครสโคปและโวลต์มิเตอร์

V
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เข็มชี้ของซิงโครสโคปสามารถหมุนได้อย่างอิสระทั้งสองทิศทาง โดยจะชี้ค่ามุมของเฟส
ระหว่างแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ าทั้งสองแหล่งจ่าย เมื่อแรงดันไฟฟ้ าทั้งสองแหล่งจ่ายเข้าเฟสกัน เข็มชี้
ของ ซิงโครสโคปจะชี้และหยุดนิ่งที่ตาแหน่ง 12 นาฬิกา หน้าปัดของซิงโครสโคปมีการทา
เครื่ องหมาย FAST และ SLOW เพื่อให้เข็มชี้แสดงว่าเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าที่จะนามาขนานหมุนเร็ ว
หรื อช้าเกินไป และควรจาไว้ว่าไม่ควรต่อซิงโครสโคปไว้ในวงจรนานเกินกว่า 20 นาที เพราะจะทา
ให้ไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเหมือนเครื่ องมือชนิดอื่น ๆ
ภายหลังจากที่ทราบลาดับเฟสของแรงดันไฟฟ้ าของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าทั้งสองว่าเหมือนกัน
แล้ว ให้สงั เกตว่าเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าทั้งคู่มีความแตกต่างกันหรื อไม่ สังเกตได้จากเข็มที่ติดกับปลาย
เพลาของซิงโครสโคป ถ้าเข็มชี้น้ ีหยุดนิ่งที่เวลา 12 นาฬิกา ก็แสดงว่าความถี่ของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า
ทั้งสองเครื่ องเท่ากันและแรงดันไฟฟ้ ามีเฟสเหมือนกัน เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าทั้งสองเครื่ องอยูใ่ น
สภาวะ ที่สามารถขนานกันได้ก็ทาการสับสวิตซ์ของเครื่ องให้ปิดได้
ในทางปฏิบตั ิน้ นั เป็ นเรื่ องยากที่จะปรับความเร็ วของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าจนกระทัง่ เข็มชี้ของ
ซิงโครสโคปชี้และหยุดนิ่งที่ตาแหน่ง 12 นาฬิกา ดังนั้นถ้าหากการหมุนของเข็มชี้ใน 1 รอบ ใน
ทิศทางของ FAST ใช้เวลาน้อยกว่า 5 นาที อาจจะเริ่ มเปิ ดสวิตซ์ได้ในทันทีเมื่อเข็มชี้ที่ตาแหน่ง
ประมาณ 11 นาฬิกา
ขณะที่เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าทั้ง 2 ตัวทางานขนานกัน เพื่อจ่ายกระแสและพลังงานให้กบั
โหลดนั้นพลังงานก็จะถูกแบ่งระหว่างเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าทั้ง 2 เครื่ อง โดยจะแบ่งเป็ นสัดส่วนกับ
ค่า KVA ของแต่ละเครื่ อง
2.3.3 กระแส แรงเคลือ่ นไฟฟ้ า และกาลังไฟฟ้ าจากการขนานเครื่องกาเนิดไฟฟ้ า ในการที่
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าทั้งสองจะหมุนไปด้วยความเร็ วเชิงมุมที่เท่ากันจากการสับสวิตซ์แล้วเครื่ อง
กาเนิดไฟฟ้ าทั้งสองจะต้องมีการถ่ายเทกาลังงานระหว่างกัน คือ การเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้ า
กระแสไฟฟ้ า กาลังไฟฟ้ า และแรงบิดที่ถ่ายเทให้กนั เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเนื่องจากการสับสวิตซ์
ซิงโครไนซ์ การถ่ายเทพลังงานลักษณะนี้จะมีผลต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบการจ่ายกาลังไฟฟ้ า
เช่น การจ่ายกระแสไฟฟ้ ามีผลให้เกิดประกายไฟที่หน้าสัมผัส ( Contact) ของสวิตซ์ซิงโครไนซ์
แรงบิดเกิดขึ้นอย่างฉับพลันมีผลด้านทางกลต่อตัวต้นกาลังและเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า ดังนั้นค่าต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นจากการรักษาสภาพซิงโครไนซ์ จะต้องถูกคานวณหาเพื่อใช้ในการพิจารณาผลอันเกิดจาก
การสับสวิตซ์ซิงโครไนซ์การขนานเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าเพื่อจ่ายโหลดร่ วมกัน
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2.3.4 การขนานเครื่องกาเนิดไฟฟ้ าสองตัวเข้ าด้ วยกันโดยไม่มโี หลดต่ออยู่ ภายหลังการสับ
สวิตซ์ซิงโครไนซ์เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าสองตัวเข้าด้วยกัน แรงเคลื่อนไฟฟ้ าต่อเฟสของเครื่ องกาเนิด
ไฟฟ้ าทั้งสองจะไม่ทบั กัน เนื่องจากความเร็ วเชิงมุมของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าทั้งสองไม่เท่ากันที่จะทา
การซิงโครไนซ์ จากผลนี้จะทาให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้ าลัพธ์เกิดขึ้น แรงเคลื่อน ไฟฟ้ าลัพธ์น้ ีเรี ยกว่า
“แรงเคลื่อนไฟฟ้ าซิงโครไนซ์ ” ใช้ตวั ย่อว่า E sy มีค่าเท่ากับผลต่างของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าที่ข้วั
ระหว่างเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าทั้งสอง ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้ าลัพธ์น้ ีไม่สมารถวัดได้ใน ทางปฏิบตั ิ แต่
แสดงให้เห็นได้โดยใช้แผนภาพเฟสเ
ซอร์ท้งั สองประกอบและคานวณหาได้ ผลของ
แรงเคลื่อนไฟฟ้ าลัพธ์จะทาให้เกิดกระแสไฟฟ้ าไหลวนในเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าทั้งสองโดยมีตวั หนึ่ง
จ่ายกระแสไฟฟ้ า และอีกตัวหนึ่งรับกระแสไฟฟ้ ากระแสไฟฟ้ านี้เรี ยกว่า “กระแสซิงโครไนซ์ ”
(Synchronizing current) ใช้ตวั ย่อ I sy

ก.

ข.
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ค.
ภาพที่ 2.21 แผนภาพเฟสเซอร์ก่อนและหลังสับสวิตซ์ซิงโครไนซ์ ในกรณี เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าสอง
ตัวขนานเข้าด้วยกันโดยไม่มีโหลดต่ออยู่
ก. วงจรสมมูลย์ของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า 2 ตัว ขนานกัน
ข. แผนภาพเฟสเซอร์ของ E f 1 และ E f 2 ก่อนสับสวิตซ์ซิงโครไนซ์
ค. แผนภาพเฟสเซอร์ของ E f 1 กับ E f 2 และ E sy กับ I sy หลังสับสวิตซ์ซิงโครไนซ์
แรงเคลื่อนไฟฟ้ าซิงโครไนซ์จะมีค่ามากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั สาเหตุ 2 ประการ ต่อไปนี้
1. แรงเคลื่อนไฟฟ้ าเฟสของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าทั้งสองไม่เท่ากัน
2. เกิดจากความเร็ วเชิงมุมของแรงเคลื่อนไฟฟ้ าเฟสของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าทั้งสองไม่
เท่ากันก่อนทาการซิงโครไนซ์ ตามปกติการที่เค รื่ องกาเนิดไฟฟ้ าทั้งสองขนานกันได้น้ ี ความเร็ ว
เชิงมุมของแรงเคลื่อนไฟฟ้ าของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าทั้งสองต้องต่างกันเล็กน้อย เพื่อให้
แรงเคลื่อนไฟฟ้ าทั้งสอง ไล่กนั ทัน และสับสวิตซ์ซิงโครไนซ์ได้

2.4 เอส ซี อาร์ ( Silicon Controlled Rectrifier ) [2]
อุปกรณ์ไทริ สเตอร์ (Thyristor)คืออุปกรณ์ที่มีสารกึ่งตัวนาประกอบตั้งแต่ 4 ชั้นหรื อ 3
รอยต่อขึ้นไป ซึ่งอุปกรณ์ไทริ สเตอร์ ได้ถกู พัฒนาขึ้นในปลายปี ค.ศ. 1957 โดยทีมวิศวกรของบริ ษทั
General Electric และได้ถกู นามาใช้กนั อย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970
และได้พฒั นาขีดความสามารถทางด้านแรงดันและกระแสเรื่ อยมา จากพิกดั 1.6A 25V จนถึง
3,500A 4,000V หรื อ 6,000V ในปัจจุบนั เพื่อใช้ในระบบจ่ายกาลังไฟฟ้ ากระแสตรงแรงดันสูง
(HVDC) และสามารถเพิ่มพิกดั แรงดันและกระแสได้โดยการต่ออนุกรมและขนาน
อุปกรณ์ไทริ สเตอร์ได้พฒั นาขึ้นมาเพื่อทาหน้าที่เป็ นสวิตช์เราเรี ยกว่า “อิเล็กทรอนิกส์
สวิตช์ ” อันได้แก่เอสซีอาร์ (Silicon Controlled Rectifier : SCR) พียทู ี (Programmable Unijunction
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Transistor : PUT) ไตรแอค (Triac) ซิลิคอนคอนโทรลสวิตช์ ( Switch Controlled Rectifier : SCS)
จีทีโอ ( Gate Turn Off Switch : GTO) สวิตช์ซิลิคอนทางเดียว ( Silicon Unilateral Switch : SUS)
สวิตช์ซิลิคอนสองทิศทาง (Silicon Bilateral Switches : SBS ) ไอจีบีที ( Insulate Gate Bipolar
Transistor : IGBT) ซึ่งจะอธิบายการทางานของอุปกรณ์ไทริ สเตอร์ต่างๆ ดังนี้
2.4.1 โครงสร้ างและสัญลักษณ์ของเอสซีอา ร์ เอสซีอาร์เป็ นไทริ สเตอร์ที่นิยมใช้มากที่สุด
ทาหน้าที่เป็ นอิเล็กทรอนิกส์สวิตช์ที่ยอมให้กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านได้ในทิศทางเดียว มีขนาดเล็ก
น้ าหนักเบา การทางานมีความเชื่อถือได้สูงเมื่อใช้ระบบป้ องกันที่เหมาะสม การใช้งานเอสซีอาร์ไม่
ต้องมีการบารุ งรักษา และเสียค่าใช้จ่ายต่อแอมแปร์ต่า เอสซีอาร์เป็ นสวิตช์ที่มีความต้านทานสูง แม้
ในขณะได้รับแรงดันไปหน้า (Forward Voltage) จนกว่าจะมีสญ
ั ญาณจุดชนวนเกตที่เหมาะสมป้ อน
ให้กบั ขาเกตของเอสซีอาร์ เอสซีอาร์ก็จะเริ่ มนากระแสได้ และค้างสภาวะการทางาน (Latching) คือ
นากระแสต่อไปโดยลาพัง ในสภาวะนี้เอสซีอาร์จะมีความต้านทานภายในต่ามาก

ภาพที่ 2.22 โครงสร้างภายในและสัญลักษณ์ของเอสซีอาร์
เอสซีอาร์จะประกอบด้วยสารกึ่งตัวนาชนิดซิลิกอน 4 ชั้น คือ พี-เอ็น -พี-เอ็น จึงมี 3 รอยต่อ
และมีขาต่อไฟฟ้ า 3 ขา คือขาแอโนด (Anode : A) ขาแคโทด (Cathode : K) และขาเกต (Gate : G)
ดังรู ปที่ 2.22 เอสซีอาร์มีท้งั ชนิดขาเกตอยูท่ ี่สารพี เรี ยกว่า เกตชนิดพี (P-Gate) และขาเกตอยูท่ ี่สาร
เอ็น เรี ยกว่า เกตชนิดเอ็น (N- Gate) แต่โดยทัว่ ไปจะเป็ นเกตชนิดพี
2.4.2 เอสซีอาร์ สาหรับงานควบคุมเฟส (Converter SCR ) เอสซีอาร์ชนิดนี้จะทางานที่
ความถี่ต่า และจะหยุดทางานโดยวิธีนิวตรอนคอมมิวเตชัน่ (Neutron Commutation) ที่เวลาหยุด
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ทางาน tq จะอยูใ่ นช่วง 50 ถึง 100 ไมโครวินาที จะเหมาะสมสาหรับการใช้งานที่ความเร็ วต่า ซึ่งจะ
รู้จกั ในชื่อคอนเวอร์เตอร์เอสซีอาร์ (Converter SCR หรื อ Phase Control SCR) เพราะเอสซีอาร์โดย
ปกติจะถูกสร้างมาจากซิลิคอนที่รู้จกั ในชื่อ ซิลิคอนคอนโทรล เร็ กติไฟเออร์ (SCR)

ภาพที่ 2.23 เอสซีอาร์ ที่ใช้ในงานควบคุมเฟส
2.4.3 การทางานขอ งเอสซีอาร์ การไบแอสย้อนกลับ (Reverse Bias) คือ การป้ อนศักย์
แรงดันไฟฟ้ าลบให้กบั ขาแอโนดและป้ อนศักย์ไฟฟ้ าบวกให้กบั ขาแคโทด สภาวะนี้ถา้ แรงดันไม่สูง
เกินพิกดั เอสซีอาร์จะไม่นากระแส ถึงแม้จะป้ อนสัญญาณควบคุมให้กบั ขาเกตก็ตาม

ภาพที่ 2.24 แบบจาลองเอสซีอาร์ดว้ ยทรานซิสเตอร์
การไบแอสไปหน้า (Forward Bias) คือการป้ อนศักย์ไฟฟ้ าบวกให้กบั ขาแอโนด และป้ อน
ศักย์ไฟฟ้ าลบให้กบั ขาแคโทด สภาวะนี้เอสซีอาร์ก็จะยังไม่นากระแสได้ จนกว่าจะป้ อนสัญญาณ
ควบคุมเกต โดยขาเกตจะได้ศกั ย์ไฟฟ้ าบวกเมื่อเทียบกับขาแคโทด เอสซีอาร์จึงจะนากระแส กระแส

25

ไหลผ่านจากขาแอโนดไปยังขาแคโทดได้ และเมื่อเอสซีอาร์นากระแสแล้วไม่จาเป็ นมีสญ
ั ญาณเกต
อีกต่อไป เอสซีอาร์จะหยุดนากระแสเมื่อกระแสไหลผ่านเอสซีอาร์เป็ นศูนย์
การทางานของเอสซีอาร์ สามารถอธิบายได้ดว้ ยแบบจาลองทรานซิสเตอร์ (Transistor
Model) ดัง ภาพที่ 2.24 ชั้นสารพี -เอ็น -พี-เอ็น สามารถจาลองเป็ นทรานซิสเตอร์ 2 ตัว คือ
ทรานซิสเตอร์ชนิดเอ็นพีเอ็นและทรานซิสเตอร์ชนิดพีเอ็นพี เมื่อป้ อนกระแส IC เข้าที่ขาเกตหรื อขา
เบสของทรานซิสเตอร์ T2 ก็จะทาให้เกิดกระแส IC2 หรื อกระแส IB1 และทรานซิสเตอร์ T1 ก็จะ
นากระแส กระแส IC1 ก็จะป้ อนให้ขาเบสของทรานซิสเตอร์ T2 วนเวียนกันไปจนกระแสเพิ่มถึงจุด
อิ่มตัว และถูกจากัดด้วยค่าอิมพีแดนซ์ ของโหลดกระแส IC ก็สามารถตัดออกได้

ภาพที่ 2.25 คุณลักษณะแรงดันและกระแสของเอสซีอาร์
คุณลักษณะแรงดันและกระแสของเอสซีอาร์ จากรู ปที่ 2.25 เอสซีอาร์สามารถแบ่งสภาวะ
การทางานได้ 3 สภาวะ คือ - สภาวะปิ ดกั้นแรงดันย้อนกลับ (Reverse Blocking) - สภาวะปิ ดกั้น
ไบแอสไปหน้า (Forward Blocking) – สภาวะนากระแสไปหน้า (Forward Conduction) ในสภาวะ
ปิ ดกั้นแรงดันย้อนกลับซึ่งเอสซีอาร์ได้รับไบแอสย้อนกลับ (VR) จะมีกระแสรั่วไหล (IR) เพียง
เล็กน้อยกระแสจะไหลจากขาแคโทดไปยังขาแอโนด กระแสรั่วไหลจะทาให้อุณหภูมิของรอยต่อ
สูงขึ้น ด้วยผลของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นกระแสรั่วไหลจึงสูงขึ้นเป็ นปฏิกิริยาลูกโซ่ ดังนั้นค่ากระแส
สูงสุดภายใต้สภาวะไบแอสแบบย้อนกลับจะถูกกาหนดโดยผูผ้ ลิต เพื่อจากัดผลของความร้อน
ภายใน แต่อย่างไรก็ตามขณะไบแอสกลับ ไม่ควรมีการป้ อนแรงดันระหว่างขาเกตและขาแคโทด
ในช่วงไบแอสแบบย้อนกลับเมื่อป้ อนแรงดันสูงขึ้นเรื่ อยๆ จนถึงจุด Reverse Breakdown จะเกิดผล
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เช่นเดียวกับไดโอด กระแสจะไหลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วซึ่งสามารถทาให้เอสซีอาร์เสียหายได้
เนื่องจากอุณหภูมิบริ เวณรอยต่อสูงเกินค่าที่กาหนด
ในสภาวะปิ ดกั้นไบแอสไปหน้า (Off-State) เอสซีอาร์ได้รับไบแอสไปหน้า (VD) แต่
บริ เวณรอยต่อ J2 ระหว่างสาร N1 และ P2 ยังคงเป็ นไบแอสย้อนกลับ เนื่องจากไม่มีสญ
ั ญาณเกต
ดังนั้นกระแส (ID) ที่ไหลระหว่างขาแอโนดและขาแคโทด จึงยังเป็ นเพียงกระแสรั่วไหลเท่านั้นใน
สภาวะแต่เมื่อเพิ่มแรงดันไบแอสไปหน้าขึ้นไปจนกระแสรั่วไหลเริ่ มเพิ่มสูงขึ้น และเมื่อเพิ่มขึ้นอีก
จนถึงจุด Forward Break Over Voltage หรื อ VBO แล้วกระแสก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว และแรงดัน
ที่ตกคร่ อมระหว่างขาแอโนดและขาแคโทดก็จะลดลงต่ากว่า VBO เข้าสู่สภาวะนากระแสได้

ภาพที่ 2.26 การแปลงผันไฟฟ้ ากระแสสลับเป็ น ไฟฟ้ ากระแสตรงชนิดควบคุมแรงดันได้
ในสภาวะนากระแสไปหน้า Forward Conduction (On-State) เอสซีอาร์ได้รับไบแอสไป
หน้า (VD ) และมีสญ
ั ญาณจุดชนวนเกตหรื อกระแสเกต เอสซีอาร์จะนากระแสจากขาแอโนดไปยัง
แคโทดซึ่งมีแรงดันตกคร่ อมขณะนากระแส (VT) โดยประมาณ 1-1.5 V ขณะเมื่อเอสซีอาร์เริ่ ม
นากระแสถ้าหากมีกระแสแอโนด (IT) สูงกว่าค่ากระแสค้าง (Latching Current : IL) เอสซีอาร์ก็จะ
สามารถคงค้างสภาวะการนากระแสต่อไปได้ โดยมิตอ้ งอาศัยกระแสเกตอีก เมื่อเอสซีอาร์นากระแส
เต็มที่แล้ว ถ้ากระแสไหลผ่านเอสซีอาร์ลดลงต่ากว่ากระแสยึด (Holding Current : IH) ของเอสซีอาร์
แล้วเอสซีอาร์ก็จะหยุดการนากระแสได้เอง
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2.5 ไอจีบีที ( Isulated Gate Biopolar Transistors : IGBT ) [3]
ไอจีบีทีจดั เป็ นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาลังที่สามารถควบคุมให้นากระแส และควบคุมให้หยุด
นากระแสได้โดยการควบคุมจากแรงดันไฟฟ้ าที่ขาเกต ไอจีบีทีมีสญ
ั ลักษณ์และคุณลักษณะของ
กระแสและแรงดันไฟฟ้ าขณะสภาวะอยูต่ วั คุณลักษณะของกระแสและแรงดันไฟฟ้ าในอุดมคติ ดัง
แสดงตามรู ปที่ 2.27

ก.

ข.

ภาพที่ 2.27 สัญลักษณ์พ้นื ฐานจากมอสเฟตและพื้นฐานจากบีเจที
จากภาพที่ 2.27 ก. จะเห็นว่ามีลกั ษณะคล้ายสัญลักษณ์ของมอสเฟต เพียงแต่ว่าสัญลักษณ์ของ
ไอจีบีทีน้ นั จะมีลกู ศรเพิ่วขึ้นมาตรงขาเดรน ลักษณะของลูกศรจะชี้เข้าหาซิลิคอนภายในตัวไอจีบีที
จากภาพที่
2.27 ข. จะเหมือนกับสัญลักษณ์ของทรานซิสเตอร์ แต่ตรงขาเกต จะเพิ่มขึ้นมา
ไม่ได้ต่อถึงกันโดยตรงกับขาที่ต่อออกมาภายนอก

ภาพที่ 2.28 คุณลักษณะของกระแสและแรงดันไฟฟ้ า
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จากภาพที่ 2.28 คุณลักษณะของกระแสและแรงดันของไอจีบีที มีลกั ษณะคล้ายกราฟของ
ทรานซิสเตอร์ แต่การควบคุมกระแสเกต จะอาศัยการควบคุมแรงดันระหว่างขาเกตกับขาซอร์ส
มากกว่า การควบคุมกระแสที่ขานี้เหมือนกันทรานซิสเตอร์ ซึ่งคุณสมบัติของกระแสและแรงดัน
ของไอจีบีทีแสดงไว้ในภาพที่ 2.28
ไอจีบีทีได้รวมข้อดีของมอสเฟตกาลัง ทรานซิสเตอร์กาลัง ( บีเจที ) และจีทีโอไธริ สเตอร์
มารวมอยูด่ ว้ ยกัน กล่าวคือไอจีบีทีจะมีค่าของอิมพีเดนซ์ขาเกตที่มีค่าสูงคล้ายมอสเฟตกาลัง ซึ่ง
ต้องการพลังงานน้อยมากในการควบคุมการสวิตซ์ ควบคุมการนาและหยุดนากระแสด้วย
แรงดันไฟฟ้ าที่ขาเกต รวมทั้งสามารถใช้งานการสวิตซิ่งที่ความถี่สูง และมีค่าแรงดันไฟฟ้ าตกคร่ อม
ขณะนากระแสต่าคล้ายทรานซิสเตอร์กาลังซึ่งมีค่า 2-3 โวลต์ สาหรับพิกดั แรงดันไฟฟ้ า 1,000 โวลต์
นอกจากนั้นไอจีบีทีจะออกแบบให้ทนแรงดันไฟฟ้ าด้านลบได้คล้ายกับจีทีโอไธริ สเตอร์
ไอจีบีทีจะมีช่วงเวลานากระแสและหยุดนากระแสมีค่าประมาณ
1 ไมโครวินาที มีขนาด
พิกดั กระแสไฟฟ้ าถึง 2,000 แอมแปร์ และพิกดั แรงดันไฟฟ้ าถึง 5,000 โวลต์ สาหรับรู ปร่ างทัว่ ไป
ของไอจีบีทีได้แสดงไว้ดงั ภาพที่ 2.29

ภาพที่ 2.29 รู ปร่ างทัว่ ไปของไอจีบีที
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2.6 ทฤษฎีของวงจรชอปเปอร์ (Chopper)
วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้ ากระแสตรงเป็ นกระแสตรง หรื อ วงจรชอปเปอร์ ( Chopper ) เป็ น
ที่นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมและคอมพิวเตอร์กนั อย่างแพร่ หลายวงจรชอปเปอร์ เป็ นการ
เปลี่ยนแปลง แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงที่มีแรงดันไฟฟ้ าค่าหนึ่งไปเป็ นแรงดันไฟฟ้ าอีกค่าหนึ่ง โดย
จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาลัง เช่น BJT, SCR, IGBTหรื อ GTO เป็ นต้น ซึ่งทา
หน้าที่เป็ นสวิทช์ควบคุมดิวตี้ไซเคิล (Duty Cycle ; k) ของรู ปคลื่นเอาต์พุต ทาให้สามารถควบคุม
ค่าเฉลี่ยของแรงดันเอาต์พุตได้ ชอปเปอร์ ช่วยในการควบคุมอัตราเร่ งของมอเตอร์ไฟฟ้ า
กระแสตรง ให้มีประสิทธิภาพสูง ราบเรี ยบ และมีการควบคุมการตอบสนองในการเคลื่อนไหวได้
รวดเร็ ว ทาให้ชอปเปอร์เหมาะกับงานหลายประเภท เช่น การเบรกของมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
เพื่อทาให้พลังงานกลับไปสู่แหล่งจ่ายทาให้ประหยัดพลังงาน เป็ นต้น ชอปเปอร์อาจทาหน้าที่ เป็ น
แหล่งจ่ายที่แปลงแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง ให้ลดลง (Step down) หรื ออาจทาหน้าที่เป็ นแหล่งจ่ายที่
แปลงแรงดันไฟกระแสตรงให้สูงขึ้น ส่วนชนิดของวงจรชอปเปอร์ จะแสดงอยูใ่ นตารางที่ 2.1
โดยในโครงงานนี้ ได้ใช้วงชอปเปอร์คราส A ซึ่งการทางานของวงจรจะให้กระแสและ
แรงดันไฟฟ้ าเปลี่ยนแปลงอยูใ่ นควอตแดนซ์เดียว โดยที่กาลังไฟฟ้ าจะไหลจากแหล่งจ่ายไปยัง
โหลด ดังแสดงในภาพที่ 2.30

ภาพที่ 2.30 วงจรชอปเปอร์คราส A
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ตารางที่ 2.1 ประเภทของ DC Chopper
ชนิด

ชอปเปอร์ คลาส A

ชอปเปอร์ คลาส B

ชอปเปอร์ คลาส C

ชอปเปอร์ คลาส D

ชอปเปอร์ คลาส E

วงจร

ควอตแดนซ์ที่ทางาน
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2.7 ทฤษฎีวงจรเฟสคอนโทรล (Phase Control) [4]
เป็ นการทาให้ไทริ สเตอร์ นากระแสที่มุมต่างๆของแต่ละไซเคิล การควบคุมแรงดันโดยการ
ควบคุมเฟสหลักการควบคุมเฟส คือสร้างสัญญาณจุดชนวนเกตของไทริ สเตอร์ในวงจรให้ไทริ
สเตอร์ตวั ที่นากระแส ในครึ่ งบวกของแหล่งจ่ายไฟสลับทางานที่มุมจุดชนวนระหว่าง 0 ถึง 180
องศา และควบคุมให้ไทริ สเตอร์ที่นากระแสในครึ่ งลบของแหล่งจ่ายไฟสลับทางานที่มุมจุดชนวน
ระหว่าง 180 ถึง 360 ทาให้สามารถควบคุมค่า rms ของแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับได้โดยหน่วงเวลา
จุดชนวนเกต ในแต่ละครึ่ งรอบของรู ปคลื่นแรงดัน แรงดันตกคร่ อมโหลดจะไม่ครบรู ปคลื่น
เนื่องจากถูกปิ ดกั้นด้วยสวิตช์กาลังในแต่ละครึ่ งรอบ ดังนั้นจึงสามารถควบคุมค่า rms ของแรงดันได้
จากหลักการนี้สามารถนาไปใช้ได้กบั แรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับเฟสเดียวและสามเฟสแบ่งได้อีกเป็ น
2วิธี
1.การควบคุมเฟสแบบครึ่ งคลื่น การควบคุมเฟสแบบครึ่ งคลื่นเป็ นการควบคุมแรงดันไฟฟ้ า
กระแสสลับแบบทางเดียว(unidirectional) คือควบคุมเฉพาะช่วงบวก หรื อช่วงลบของแรงดันไฟฟ้ า
กระแสสลับเท่านั้น กรณี น้ ีกระแสที่ไหลในวงจรจะมีองค์ประกอบของกระแสตรง จึงเหมาะสาหรับ
งานที่ตอ้ งการกาลังไฟฟ้ าต่าๆ ดังภาพที่ 2.31

ภาพที่ 2.31 การควบคุมเฟสแบบครึ่ งคลื่น
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2.การควบคุมเฟสแบบเต็มคลื่น การควบคุมแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับแบบเต็มคลื่นเป็ นการ
ควบคุมแบบสองทาง(bidirectional)คือควบคุมทั้งช่วงบวกและช่วงลบของแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ
ซึ่งจะทาให้องค์ประกอบของไฟฟ้ ากระแสตรงหมดไป ดังภาพที่ 2.32

ภาพที่ 2.32 การควบคุมเฟสแบบเต็มคลื่น
วงจรเรียงกระแสควบคุมได้ เฟสเดียว (Controlled Rectifier Circuit ) วงจรเรี ยงกระแส
ควบคุมได้เฟสเดียว การต่อเอสซีอาร์หรื อไดโอดทาได้หลายแบบ ขึ้นอยูก่ บั ความต้องการใช้งานที่
แตกต่างกันไป สามารถแบ่งวงจรได้ 4 แบบดังต่อไปนี้
1.วงจรเรี ยงกระแสควบคุมได้แบบครึ่ งคลื่นเฟสเดียว(Single phase half wave controlled
rectifier circuit)
2.วงจรเรี ยงกระแสควบคุมได้แบบเต็มคลื่นกับหม้อแปลงที่มีจุดต่อกลาง (Full wave
controlled rectifier with center tap transformer circuit)
3.วงจรเรี ยงกระแสควบคุมได้เต็มที่แบบบริ ดจ์เฟสเดียว (Single phase bridge full
controlled rectifier circuit)
4.วงจรเรี ยงกระแสควบคุมได้ครึ่ งเดียวแบบบริ ดจ์หนึ่งเฟส(Single phase bridge half
controlled rectifier circuit)

