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บทที่  2       

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 รายงานการวิจัย การแกไขคาตัวประกอบกําลังใหเปน 1 ดวยวงจรทบระดับแรงดันในวงจร 

ฟลายแบ็ค คอนเวอรเตอรเพ่ือใชขับหลอด LED กําลังสูง  ผูไดทําการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ตํารา 

รายงานการวิจัยท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีทําการวิจัยจากแหลงสารสนเทศท้ังภายในและตางประเทศท่ีมี

ประเด็นหัวขอท่ีนาสนใจ ไดแก ทฤษฎีเบื้องตนเก่ียวกับความสองสวาง หลอดฟลูออเรสเซนตประเภท

อุนไส  หลอด LED กําลังสูง  ตัวประกอบกําลัง  สวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลาย ฟลายแบ็ค คอนเวอรเตอร 

วงจรบูสต คอนเวอรเตอร   วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ   Line Regulation   Load Regulation  

และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ แตละหัวขอมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ทฤษฎีเบ้ืองตนเกี่ยวกับความสองสวาง 

 

 ความเขมของแสง (Intensity) หรือการแผรังสีของคลื่นแมเหล็กไฟฟาคิดเปน พลังงานตอ

หนวยพ้ืนท่ี มีหนวยเปนวัตต/ตารางเมตร และRadiant Flux  มีหนวยเปน Lumen นั้นมาจากการวัด

ปริมาณแสงท่ีเปลงออกมาจากพ้ืนท่ี  1/60 cm2 ของเพลทตินัมบริสุทธิ์ ณ จุดหลอมเหลวท่ีความรอน

ประมาณ  1,770 องศาเซลเซียสในหนึ่ง Steradian ตัวอยางเชน กําลังไฟฟา 40 วัตตของหลอดไสจะ

ให Luminous Flux ประมาณ 500 Lumenแตหลอดฟลูออเรสเซนต 40 วัตต จะได 2,300 Lumen 

 เม่ือ Luminous Flux กระทบพ้ืนผิวจะเปนความสวาง  เรียก Illuminance คือ Luminous 

Flux  ตอพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร หนวยเปน Lux  นั่นคือ 

   1 Lux  =  1 lm / m2                          (2.1) 

 และ luminous intensity คือ lumen ตอ steradian หรือเรียกวา แรงเทียน (candela 

เขียนยอ cd) 

   1 cd  =  1 lm / sr                                            (2.2) 

 ปริมาณแสงหรือฟลักซสองสวาง (Luminous Flux) หมายถึง ฟลักซการสองสวางของ

แหลงกําเนิดแสงในมุม Solid Angle ใดๆ แทนดวยสัญลักษณ ϕ มีหนวยเปน Lumen หรือใชอักษร

ยอ lm 
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 ปริมาณแสง 1 ลูเมน หมายถึง ปริมาณแสงท่ีเปลงออกไปในมุม Solid Angle 1 Sr  ดวย  

Point Source ท่ีมีความเขมแหงการสองสวาง 1 Candela   

 ความเขมแหงการสองสวาง (Luminous Intensity) หมายถึง ความหนาแนนของปริมาณ

แสงภายในมุม Solid Angle ท่ีกําหนดให ความเขมแสงจะชี้ใหเห็นถึงความสามารถของแหลงกําเนิด

แสงในการใหคาการสองสวางในทิศทางท่ีกําหนด  แทนดวยสัญลักษณ  l  หนวยเปน Candela  หรือ

ใชอักษรยอ cd 

 ความสองสวาง (Illuminance) หมายถึง ความหนาแนนของฟลักซสองสวาง (ปริมาณแสง)   

ท่ีตกกระทบบนพ้ืนผิวใดๆ 

 ความสวาง (Luminance) หมายถึง ปริมาณแสงท่ีสะทอนออกมาจากวัตถุตอพ้ืนท่ี มีหนวย

เปนแคนเดลาตอตารางเมตร  ในระบบ SI หรือเปน Foot – Lambert (fl) ในระบบอังกฤษ ปริมาณ

แสงท่ีเทากันเม่ือตกกระทบลงมาบนวัตถุท่ีมีสีตางกัน จะมีปริมาณแสงท่ีสะทอนออกมาตางกัน  นั่นคือ 

ลูมิแนนซตางกัน สาเหตุท่ีตางกันเนื่องมาจากสัมประสิทธิ์การสะทอนของวัสดุตางกันนั่นเอง 

 ประสิทธิผลการสองสวาง (Luminous Efficacy) หมายถึง  อัตราสวนระหวางฟลักซของการ

สองสวาง (ปริมาณแสง) กับกําลังงานท่ีทําใหเกิดฟลักซสองสวาง มีหนวยเปน Lumen / watt 

  

หลอดฟลูออเรสเซนตประเภทอุนไส (Preheat Start Lamp)  

  

 หลอดฟลูออเรสเซนต (Fluorescent Lump) เปนหลอดปลอยประจุความดันไอต่ํา  (Low 

Pressure Gas Discharge)  ตัวหลอดเปนทรงกระบอกมีท้ังแบบตรงและขดเปนวง  นิยมใชในอาคาร

พักอาศัย  สํานักงาน  รานคา  ตลอดจนหางสรรพสินคาตางๆ  เพราะใหแสงสวางท่ีมีความเท่ียงตรง

และมีประสิทธิภาพดีกวาหลอดไส  หลอดฟลูออเรสเซนตประเภทอุนไส (Preheat Start Lamp)    

ซ่ึงเปนหลอดชนิดแคโทดรอน (Hot Cathode) และใชแพรหลายมากท่ีสุด การทํางานของหลอด

ฟลูออเรสเซนตชนิดแคโทดรอน (Hot Cathode) จะใชตัวสตารตเตอร ( Starter ) ทําหนาท่ีเปนตัว

ควบคุมใหกระแสไฟฟาอุนคาโทดกอนเพ่ือใหปลอยอิเล็กตรอนออกมา  ซ่ึงจะทําใหกาซแตกตัวเปน

ไอออนซ่ึงจะใชเวลา 2-3 วินาที ความตานทานภายในหลอดจะลดต่ําลงทันทีทําใหกระแสไฟฟาแรงดัน

สูง (500 - 1,000 V) จากบัลลาสตไหลผานหลอดไปกระทบไอปรอทท่ีบรรจุภายใน และปลอยรังสี  

อัลตราไวโอเลตออกมาและเม่ือไปกระทบสารฟอสเฟอรท่ีเคลือบท่ีผิวจะสวางเรืองแสงข้ึนมา 
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Mercury StomElectronElectrode

Phosphor Light UV Radiation

 
 

ภาพ 1  โครงสรางภายในของหลอดฟลูออเรสเซนต 

 

สตารทเตอรหลอดไฟ

บัลลาสตแม็กเนติกส

แหลงจายไฟ

AC 220V, 50Hz

 
 

ภาพ 2  วงจรหลอดฟลูออเรสเซนต เม่ือขับดวยแม็กเนติกสบัลลาสต 

 

สวนประกอบของหลอดฟลูออเรสเซนต มีดังนี้ 

 1.  ตัวหลอด  เปนทรงกระบอกมีท้ังแบบตรงและขดเปนวงกลมภายในบรรจุกาซเฉ่ือยท่ีมีไอ

ปรอทและเคลือบดวยฟอสเฟอรเปนสารเรืองแสง 

 2.  บัลลาสต และ สตารตเตอรโดยท่ีบัลลาสตแม็กเนติกจะทําหนาท่ีในการสรางแรงดันไฟสูง

ในขณะท่ีสตารตเตอรตัดวงจร และจากนั้นจะทําหนาท่ีจํากัดกระแสใหกับหลอดฟลูออเรสเซนต 

 หลอดคอมแพ็คฟลูออเรสเซนต ไดมีการนํามาใชแทนหลอดไสในการสองสวางท่ัวไปเพ่ือให

เกิดการประหยัดพลังงานเม่ือเทียบกับหลอดไสในขณะการสองสวางท่ีเทากันโดยท่ีหลอดคอมแพ็ค

ฟลูออเรสเซนตจะใชพลังงานนอยกวา 4 เทา  โดยแบงออกเปนดังนี้ 

 1. หลอดคอมแพ็คฟลูออเรสเซนตแบบมีบัลลาสตภายใน เปนหลอดท่ีมีการออกแบบ   

บัลลาสตใหมีลักษณะติดกับชุดหลอด  ลักษณะข้ัวหลอดเปนเกลียวแบบ E27 ใชเปลี่ยนแทนหลอดไส 
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การใชงานเหมาะสําหรับการติดตั้งในโคมไฟท่ีมีชองวางอากาศมากพอและติดตั้งในลักษณะหงาย

หลอดข้ึน เชน โคมไฟรั้ว โดยท่ัวไปมีคาประสิทธิผลการสองสวางไมนอยกวา 45 lm/W 

  

ตาราง 1  การเปรียบเทียบคุณสมบัติของหลอดไฟชนิดตางๆ 

ชนิดของหลอดไฟ 

ประสิทธิภาพของการ

สองสวาง 

( ลูเมน/วัตต , lm/W ) 

อุณหภูมิสี 

 ( เคลวิน , K ) 

อายุการใชงาน 

 ( ชั่วโมง ) 

1.  หลอดอินแคนเดสเซนต 

# หลอดไสธรรมดา 15-12 2,500-2,700 1,000 

2.  หลอดปลอยประจุความดนัไอต่ํา 

# หลอดฟลูออเรสเซนตธรรมดา 

- ชนิดตรง (T8) 

- ชนิดกลม (T9) 

45-80 

60-70 

2,700-6,500 

2,700-6,500 

8,000-10,000 

5,000-8,000 

# หลอดฟลูออเรสเซนตฟลักชการสอง

สวางสูง 

- ชนิดตรง (T8) 

- ชนิดกลม (T5) 

73-79 

90-93 

2,700-6,500 

2,700-6,500 

8,000-10,000 

10,000-12,000 

# หลอดคอมแพกตฟลูออเรสเซนต 

-ชนิดมบีัลลาสตอิเล็กทรอนิกสในตัว 

-ชนิดมบีัลลาสตแกนเหล็กในตัว 

-ชนิดไมมีบัลลาสตในตัว 

40-65 

35-50 

40-80 

2,700-6,500 

2,700-6,500 

2,700-6,500 

7,500-10.000 

7,500-10.000 

7,500-10.000 

# หลอดโซเดียมความดันไอต่ํา 100-180 2,000 22,000-24,000 

 

 2. หลอดคอมแพ็คฟลูออเรสเซนตแบบมีบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส  มีลักษณะเล็กกวาแบบ

บัลลาสตแกนเหล็ก  มีน้ําหนักเบากวา ลักษณะข้ัวหลอดแบบ E27 , E14  มีขายหลายรุนท่ีมีอายุการ

ใชงานแตกตางกัน  โดยท่ัวไปมีคาประสิทธิผลการสองสวางไมนอยกวา 54 lm/W 

 3. หลอดคอมแพ็คฟลูออเรสเซนตแบบมีบัลลาสตภายนอก   สามารถเปลี่ยนเฉพาะตัว

หลอดไดในกรณีหลอดเสียโดยไมตองเปลี่ยนบัลลาสต โดยท่ัวไปจะมีคาประสิทธิผลการสองสวางไม

นอยกวา 40-45 lm/W 
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ภาพ 3  หลอดฟลูออเรสเซนตชนิดตางๆ ท่ีนิยมใช 

ท่ีมา : http://www.twksupply.com/144-169-large/-compact-fluorescent-lamp.jpg 

 

หลอด LED กําลังสูง (High Power LED) 
 

 

ภาพ 4  ตัวอยางหลอด High Power LED ขนาดกําลัง 1 วัตต 

ท่ีมา :  http://www.elecfreaks.com/store/images/LED_High_Power_White_01.jpg 

 หลอด High Power LED หรือหลอด LED กําลังสูงเปนนวัตกรรมใหมลาสุดท่ีมาหลัง LED 

Surface Mounted หลอด High Power LED มีขนาดตั้งแต 1 W – 100 W กินกระแสไฟ 320 mA, 

350 mA, 700 mA, 900 mA  แลวแตขนาดของหลอดท่ีใช  ปจจุบันมีขนาดตั้งแต 70 ลูเมนต – 170 

ลูเมนตตอวัตต  เนื่องจาก LED มีหลายยี่หอจึงมีคุณภาพหลากหลายหลอด High Power LED 

สามารถมีอายุการใชงานถึง 60,000 ชม.  รวมถึงยังมีการใชงานกันอยางแพรหลายในรูปแบบไฟ     

สองสวางท่ัวไป เชน ไฟสวนสาธารณะ ไฟเพดานในบาน โคมไฟตามถนน ไฟตกแตงสถาปตยกรรม

ตางๆ  เปนตน  และในอนาคต High Power LED จะถูกนํามาพัฒนาเพ่ือใชแทนหลอดไฟแบบเดิม  

รูปแบบของ  LED มีหลายรูปแบบ หากแบงตามลักษณะของ Packet แบงได 2 แบบคือ 
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        1.  แบบ  Surface  Mount  Type (SMT) มีลักษณะ Packet เปนตัวบางๆ  เวลา

ประกอบตองใชเครื่องมือชนิดพิเศษ มีขนาดการขับกระแสตั้งแต 20 mA จนถึง 1 A หรือมากกวา

สําหรับ LED แบบ SMT ถาขับกระแสไดตั้งแต 300 mA ข้ึนไป จะเรียกวา Power LED การใชงาน

สวนใหญจะใชภายในเนื่องจากสารเคลือบหนาหลอด LED สวนใหญจะเปนซิลิโคน ซ่ึงละอองน้ําหรือ

ความชื้นสามารถซึมผานได 

 
ภาพ 5   ตัวอยาง LED แบบ Surface  Mount  Type (SMT) 

ท่ีมา :  http://www.elecfreaks.com/store/images/LED_High_Power_White_01.jpg 
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ภาพ 6  การวัดขนาดของหลอด High Power LED 

 

        2.  แบบ Lamp Type เปน LED  ชนิดท่ีพบกันอยูท่ัวไปมีขายื่นออกมาจากตัว 

Epoxy 2 ขาหรือมากกวา โดยมีขนาดเสนผานศูนยกลางตั้งแต 3 mm ข้ึนไป บริษัทผูผลิตจะ

ออกแบบใหขับกระแสไดไมเกิน 60 mA/ดวง 

 
ภาพ 7   LED แบบ Lamp Type 

ท่ีมา :  http://www.leds.de/out/pictures/0/head_highpower_led_leisten_tc.jpg 
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 การนํา LED มาใชงานนั้นตางจากหลอดไฟชนิดอ่ืน โดยหลอด LED จะทํางานดวยกระแสจึง

จะกําหนดแรงดันเริ่มตนและแรงดันท่ีทนไดสูงสุดมาให  หากใหแรงดันเกินกวากําหนดกระแสจะ

เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วดังกราฟภาพท่ี 8 
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ภาพ 8  กราฟแรงดันและกระแสของ LED 

 

 จากกราฟ LED ระดับท่ีแรงดัน 1.7 โวลต จนถึง 1.95 โวลต  คา Dynamic Resistance ซ่ึง

เปนอัตราสวนของแรงดันกับกระแสจะลดลง 4 โอหม  เม่ือแรงดันมากกวา 1.95 โวลต กระแสจะ

เพ่ิมข้ึนมาก  การเปลี่ยนแรงดันจาก 2.0 เปน 2.14 โวลตทําให LED ไหมได  เพ่ือใหวงจรทํางานได

โดยไมเสียหายจึงตองนําตัวตานทานมาตออนุกรมในวงจร   

 การคํานวณคาความตานทานสําหรับอนุกรม 

    Rseries  =  (V – Vf) / If                (2.3) 

 โดย 

   Rseries เปนคาของตัวตานทาน   หนวยเปน  โอหม (Ω) 

   V แรงดันจากแรงจาย       หนวยเปน  โวลต (V) 

   Vf   แรงดันตกครอม LED     หนวยเปน  โวลต (V) 

   If เปนกระแสของ LED      หนวยเปน  แอมป (A) 
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ตาราง 2   ชวงสีพลังงานของหลอด LED 

อุณหภูมิส ี

 
เฉดส ี

แรงดัน 

ไฟฟา 
คาความสวาง 

มุมมอง

ภาพ 
วัสดุท่ีใชยอม 

4500 K สีขาวเรืองเเสง 3.6 V 
2000 mcd 

@20 mA 
20° 

SiC/GaN -- Silicon 

Carbide/Gallium 

Nitride 

6500 K สีขาวซีด 3.6 V 
4000 mcd 

@20 mA 
20° 

SiC/GaN -- Silicon 

Carbide/Gallium 

Nitride 

8000 K สีขาว 3.6 V 
6000 mcd 

@20 mA 
20° 

SiC/GaN - Silicon 

Carbide / Gallium 

Nitride 

 

ตาราง 3  ตัวอยางคุณลักษณะของหลอด High Power LED ขนาดกําลัง 1 W 

แรงดัน กระแส ขนาด ความสวาง อุณหภูมิส ี แสง มุมของแสง 

3.2-3.4 V 350 mA 1 W 100-120 Lumen 600-6500 K cool white 120 

  

 
 

ภาพ 9  คุณลักษณะหลอด LED  แบบ SMD รุน 2835 

ท่ีมา : http://meijiuled.en.alibaba.com/product//2835_smd_led_chip_.html 
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 ปจจุบันไดมีการนําหลอด LED มาใชกันอยางแพรหลายมากข้ึน เชน ในเครื่องคิดเลข 

เครื่องพิมพ  ไฟสัญญาณจราจร  ไฟทายรถยนต  ปายสัญญาณ  ปายโฆษณา  ไฟฉาย  จอวีดีทัศน

ขนาดใหญ (Bill - Board, Score-Board) โคม Down Light และหลอดไฟประดับตกแตงภายใน 

 

 
 

ภาพ 10   ตัวอยางโคมไฟถนนและไฟจราจรท่ีใชหลอด LED กําลังสูง 

ท่ีมา : http://www.forth.co.th/th/products/technology/list.php?SECTION_ID=457 

 

ตัวประกอบกําลัง (Power Factor)   

 

 จากทฤษฎีวงจรไฟฟา ถาแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสสลับท่ีมีรูปคลื่นไซน มีภาระท่ีเปน

แบบพาสซีฟ ท่ีประกอบดวย ตัวตานทาน ตัวเหนี่ยวนํา และตัวเก็บประจุ (R-L-C)   แลวกระแสไฟฟา  

ของวงจรจะยังคงมีรูปคลื่นไซนเชนกัน แตอาจมีมุมของเฟสท่ีแตกตางระหวางแรงดันและกระแสได  

ตัวอยางเชน วงจรดังภาพท่ี 11   เม่ือภาระของวงจรประกอบดวยตัวตานทานและตัวเหนี่ยวนํา      

คาความสัมพันธระหวางแรงดันและกระแสของวงจร แสดงไดดังภาพท่ี 12  เฟสของกระแสและ

แรงดันอาจตางกันดวยมุม ∅  ซ่ึงข้ึนอยูกับคาความตานทานและคาวามเหนี่ยวนําของวงจร  (พงศเทพ 

โกศลสมบัติ และสุรพล ฉันทวีโรจน, 2548) 

RIS

VS L

 

ภาพ 11  วงจรอนุกรมตัวตานทาน (R) และตัวเหนี่ยวนํา (L) 
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ภาพ 12  รูปคลื่นแรงดันและกระแสของวงจร 

 

 ถากําหนดใหแรงดันแหลงจายเปนรูปคลื่นไซนและคาชั่วขณะแสดงไดโดยสมการ  

  Vs     =  Vs sinωot                         (2.4) 

 กระแสไฟฟาชั่วขณะของวงจร (is)  และลาหลังแรงดัน (Vs)  ดวยมุม ∅  ซ่ึงสามารถเขียนได

เปนสมการ    

   is      = Is sin(ωo-∅)                                               (2.5) 

 โดยท่ี vs และ is แทนแรงดันไฟฟาชั่วขณะของแหลงจายและกระแสไฟฟาขาเขาชั่วขณะ

ตามลําดับ Vs และ Is แทนคายอดของแรงดันไฟฟาของแหลงจายและคายอดของกระแสไฟฟาขาเขา

ตามลําดับ ความสัมพันธระหวางแรงดันของแหลงจาย (vs)  และกระแสขาเขาของวงจร (is)  นํามา

สรางเปนเทอมของกําลัง (Power) ได  โดยมีนิยามดังตอไปนี้คือ 

      1.  กําลังชั่วขณะ (Instantaneous Power, P) 

  เปนคาผลคูณระหวางแรงดันไฟฟาชั่วขณะ (vs) ในสมการท่ี (2.4)  และกระแส 

ไฟฟาขาเขาชั่วขณะ (is) สมการท่ี (2.5) ซ่ึงมีคา คือ 

  P   = Vs Is cos∅ (1-cos2ωot) - Vs Is sin∅ sin (2ωot)           (2.6) 

เม่ือ Vs และ Is เปนคาประสิทธิผลของแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาตามลําดับ 

      2.  กําลังจริงหรือกําลังเฉลี่ย (Real หรือ Average หรือ Active Power, P) เปนคาเฉลี่ย   

ของกําลังไฟฟาชั่วขณะในหนึ่งคาบเวลา  ซ่ึงหาไดจาก 

   P   = Vs Is cos∅                              (2.7) 

 คากําลังไฟฟานี้เปนคาท่ีใชงานโดยภาระ มีหนวยเปนวัตต (Watt, W) ปริมาณนี้พิจารณาได

จากเทอมท่ี 1 ในสมการท่ี (2.6) 
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      3.  กําลังไฟฟาแฝง (Reactive Power , Q) 

  เปนคากําลังท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการสงถายกําลังงานสะสมท่ีตัวเหนี่ยวนําและตัวเก็บ

ประจุของวงจรซ่ึงเปนปริมาณท่ีมีคาบวกและลบ และทําใหมีคาเฉลี่ยเปนศูนย  ซ่ึงพิจารณาไดจาก

เทอมท่ี 2 ของสมการท่ี (2.5) กําลังไฟฟาแฝงนี้มีหนวยเปน VAR (Volt-Amp Reactive)  และมี

ขนาดดังสมการ 

   Q    = Vs Is sin∅           (2.8) 

      4.  กําลังปรากฏ (Apparent Power, S) 

  เปนคาผลคูณระหวางขนาดของแรงดันประสิทธิผลของวงจรท่ีบอกถึงขนาดของ

กําลังท่ีระบบจายใหกับวงจร  ซ่ึงมีคาดังสมการ  

   S   = Vs Is            (2.9) 

 มีหนวยเปน VA  (Volt-Amp) สมการในรูปของกําลังเชิงซอน (Complex Power) นิยม

เขียนไดโดยใชผลคูณทางเวคเตอรระหวางแรงดัน  และคอนจูเกต (Conjugat ) ของกระแสดังสมการ  

     S  =  Vs Is*    หรือ  S  =  P ± jQ         (2.10) 

 โดยใหคา Q เปน บวก (+) สําหรับภาระท่ีเปนตัวเหนี่ยวนํา และ Q เปน ลบ (-) สําหรับภาระ

ท่ีเปนตัวเก็บประจุ กําลัง P, Q และ S  แสดงไดโดยสามเหลี่ยมกําลัง  ดังภาพท่ี 12  

S
Q

P
 

ภาพ 13  สามเหลี่ยมกําลัง 

 มุมตางเฟสระหวางแรงดันและกระแส (∅)  จะถูกใชในการกําหนดคาตัวประกอบ (λ)    ได

ดังสมการ  

    λ    =      cosϕ   =      𝑃
𝑆

         (2.11) 

  ถาแรงดันและกระแสประกอบดวยความถ่ีเดียวคือท่ีความถ่ีมูลฐาน  คาประกอบกําลังนี้

เรียกวา Displacement Power Factor (DPF)  เม่ือกําหนดใหมุมตางเฟสระหวางแรงดันและกระแส

ท่ีความถ่ีมูลฐานเปน ϕ  ดังนั้น DPF  =  cos ∅ 1  ก็คือ ตัวประกอบกําลังของวงจรไฟฟาท่ีแรงดัน

และกระแสท่ีความถ่ีมูลฐาน 
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 ตัวประกอบกําลังไฟฟานี้มีความสําคัญในระบบไฟฟา  เนื่องจากเปนคาท่ีบอกถึงปริมาณ

ความตองการกําลังไฟฟาท่ีตองจายใหเพียงพอกับความตองการของภาระ  เชน  ถากําลังจริง (P) และ

ตัวประกอบกําลังของวงจร (DPF) มีคา 0.8 ดังนั้น ในระบบจายกําลังไฟฟา เชน แหลงจายกําลัง สาย

เคเบิล หมอแปลง อุปกรณสวิตช จะตองมีอัตราท่ี P/DPF หรือสูงกวากําลังใชงานจริง 25 % 

      5.  คาตัวประกอบกําลังเม่ือกระแสอินพุตของภาระเปนแบบไมเปนเชิงเสน 

  ถาภาระของแหลงจายไฟฟาเปนแบบไมเปนเชิงเสน (Nonlinear Load)  เชน วงจร

ท่ีทํางานในลักษณะเปนสวิตชท่ีประกอบดวยอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ  เชน ไดโอด ทรานซิสเตอร 

ไทริสเตอร หรืออิเล็กทรอนิกสสวิตชอ่ืนๆ  กระแสอินพุตอาจไมเปนรูปคลื่นไซนท่ีมีความถ่ีเทากับ

ความถ่ีของแรงดันแหลงจาย  ตัวอยางเชน วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ ดังภาพท่ี 14  ถาสมมุติ

แรงดันของแหลงจายเปนรูปคลื่นไซนท่ีไมมีการผิดเพ้ียนและไมมีการพิจารณาถึงอิมพิแดนซภายใน

ระบบ เม่ือวงจรทํางานอยูในสภาวะคงท่ี (Steady State) กระแสจะไหลเฉพาะชวงเวลาท่ีมีการประจุ

ท่ีตัวเก็บประจุ ดังภาพท่ี 15  กระแสนี้ไมไดประกอบดวยกระแสท่ีมีความถ่ีมูลฐานเทานั้น  แตยัง

ประกอบดวยกระแสท่ีความถ่ีเปนจํานวนทวีคูณของความถ่ีมูลฐาน เรียกวา “ กระแสฮารมอนิกส” 

อีกเปนจํานวนมากซ่ึงสมการของกระแสสามารถเขียนในรูปท่ัวไป ไดดังสมการ  
   

                  is = IsI sin(ωot +  ϕI) + ∑ ISD∞
n=2  sin(nωot + ∅n)                  (2.12)          

เม่ือ  IsI  คือ  คาสูงสุดของกระแสมูลฐาน 

  Isn  คือ  คาสูงสุดของกระแสฮารมอนิกสอันดับท่ี n 
 

RCVS VO

IS

 

ภาพ 14  วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ (Bridge Rectifier) 
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ภาพ 15  รูปคลื่นแรงดัน Vs , Vo และกระแส is 

 

 กระแสประสิทธิผลรวมของสมการท่ี (2.13)  คือ 

         Is = �IsI2 + Is22 +. . . +I∞2 = �IsI2 + ∑ Isn2∞
n=2                   (2.13) 

 กระแสประสิทธิผลรวมท่ีความถ่ีฮารมอนิกสอ่ืน  ซ่ึงนอกเหนือจากความถ่ีมูลฐาน  เรียกวา  

กระแสผิดเพ้ียน (Distortion Current , Idis) มีคาดังสมการ 

   Idis =  �∑ Isn2∞
n=2  หรือ �Is2 − IsI2           (2.14) 

 อัตราสวนระหวางคาประสิทธิผลของกระแสผิดเพ้ียน (Idis) และกระแสประสิทธิผลท่ีความถ่ี

มูลฐาน (IsI) ใชสําหรับการกําหนดคาผิดเพ้ียนของกระแสฮารมอนิกสโดยรวม (Total Harmonic 

Distortion, THD) ดังสมการ  

   THD = Idis
IsI

 หรือ %THD = Idis
IsI

× 100                    (2.15) 

 อัตราสวนระหวางคาประสิทธิผลของกระแสท่ีความถ่ีมูลฐานและกระแสรวม  อาจกําหนด ให

เปนคาประกอบความผิดเพ้ียน (Distortion Factor,Kd) ท่ีมีคาดังสมการ  

                                                        Kd     =    IsI
Is

                                       (2.16) 

 กระแสผิดเพ้ียนทําใหเกิดคากําลังอีกคาหนึ่งท่ี เรียกวา กําลังผิดเพ้ียน  (Distortion Power, 

D) ท่ีมีคาดังสมการ 

             D  =  Vs Idis                                     (2.17) 

 เม่ือรวมคากําลังจริง (P) กําลังไฟฟาแฝง (Q) และกําลังผิดเพ้ียน (D) เขาดวยกันผลท่ีได คือ 

กําลังท่ีปรากฏ (U) ซ่ึงมีคาดังสมการ  

          U  =   �P2 + Q2 + D2                 (2.18) 
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 ถาไมมีกําลังผิดเพ้ียน กําลังปรากฏ (U) จะเปนคาเดียวกันกับ S หรือกําลังปรากฏท่ีเกิด

ความถ่ีมูลฐานเทานั้น คากําลังปรากฏ (U) นี้ อาจหาไดจากผลคูณระหวางแรงดันประสิทธิผลและ

กระแสรวมประสิทธิผลเชนเดียวกัน 

                                                            U  =   Vs Is                                       (2.19) 

 คาตัวประกอบกําลังของวงจรท่ีมีภาระแบบไมเปนเชิงเสน กําหนดไดในลักษณะเดียวกันกับ

เม่ือภาระเปนเชิงเสน ดังสมการ  

   λ = P
U

= VsIsIcos∅1
VsIs

 หรือ λ = Kd × DP             (2.20) 
   

 จากสมการท่ี (2.20) จะเห็นไดวาคาตัวประกอบกําลังของวงจรไมไดข้ึนอยูกับมุมตางเฟส

ระหวางกระแสและแรงดันท่ีความถ่ีมูลฐานเทานั้น แตข้ึนอยูกับความผิดเพ้ียนของกระแสดวย 

 ดังนั้นถึงแมวา cos∅1 มีคาเปน 1 แตคากระแสมีความผิดเพ้ียนมาก  ซ่ึงมีผลคือคา kd นอย

กวา 1 แลว คาตัวประกอบกําลังก็จะมีคานอยกวา 1 เชนกัน  เพราะฉะนั้นถาตองการใหตัวประกอบ

กําลังของวงจรมีคาใกลเคียงหนึ่ง  สามารถทําไดโดยการพยายามทําใหรูปคลื่นของกระแสเหมือน

รูปคลื่นของแรงดันใหมากท่ีสุด  และมีมุมตางเฟสระหวางแรงดันและกระแสท่ีความถ่ีเดียวกันมีคา

นอยท่ีสุด 

 

สวิตช่ิงเพาเวอรซัพพลาย (Switching Power Supply) 

 สวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลาย (Switching Power Supply) เปนแหลงจายไฟตรงคงคาแรงดัน

แบบหนึ่ง และสามารถเปลี่ยนแรงดันไฟสลับโวลตสูงใหเปนแรงดันไฟตรงคาต่ําหรือสูงไดดวยหมอ

แปลงท่ีมีขนาดเล็กและน้ําหนักเบาเม่ือเทียบกับแหลงจายไฟแบบเชิงเสนแตมีประสิทธิภาพสูงกวา 

 

 
 

ภาพ 16  ตัวอยางสวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลายท่ีมีจําหนายท่ัวไป 
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 ในปจจุบันสวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลายไดเขามามีบทบาทกับเครื่องใชไฟฟาตางๆ มากมายเกือบ

ทุกชนิด เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องโทรสาร และเครื่องรับโทรทัศน เปนตน ดังนั้นแนวโนมการนํา

สวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลายมาใชในเครื่องใชอิเล็กทรอนิกสทุกประเภทจึงเปนไปไดสูง การศึกษาหลักการ

ทํางานและการออกแบบสวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลาย จึงเปนสิ่งจําเปนท่ีไมอาจหลีกเลี่ยงได 

 

 1. หลักการทํางานของสวิตช่ิงเพาเวอรซัพพลาย 

 สวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลายโดยท่ัวไปแตละแบบมีองคประกอบพ้ืนฐานท่ีคลายคลึงกัน และ

ไมซับซอนมากนัก หัวใจสําคัญของสวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลายจะอยูท่ีวงจรคอนเวอรเตอร เนื่องจากทํา

หนาท่ีลดทอนแรงดันหรือเพ่ิมแรงดันไฟใหสูงข้ึนและคงคาแรงดันไฟออกทางเอาตพุตใหคงท่ี พ้ืนฐาน

บล็อกไดอะแกรมของสวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลาย ดังภาพท่ี 17 

 

ภาพ 17  พ้ืนฐานบล็อกไดอะแกรมของสวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลายท่ัวไป 

 

 จากภาพท่ี 17  แรงดันไฟสลับ 220 V,50 Hz จะสงผานเขามาทางวงจร RFI ฟลเตอร เพ่ือ

กรองสัญญาณรบกวนและแปลงเปนแรงดันไฟตรงคาสูงประมาณ +300 V ดวยวงจรเรียงกระแส 

(Rectifier Circuit) และกรองแรงดันดันใหเรียบ โดยมีอุปกรณสวิตชอิเล็กทรอนิกส เชน เพาเวอร

ทรานซิสเตอร มอสเฟต หรือไอจีบีที เปนตน ทําหนาท่ีตัดตอแรงดันไฟตรงออกเปนชวงๆ ท่ีความถ่ี

ประมาณ 20-200 kHz จากนั้นจะผานไปยังหมอแปลงสวิตชิ่งเพ่ือลดหรือเพ่ิมแรงดันไฟใหสูงข้ึน 

หลังจากนั้นจะผานวงจรเรียงกระแสและกรองแรงดันใหเรียบอีกครั้งกอนสงใหกับโหลดตอไป  สวน

การคงคาแรงดันจะทําไดโดยการปอนกลับคาแรงดันไฟท่ีเอาตพุตกลับมายังวงจรควบคุม เพ่ือให

อุปกรณสวิตชอิเล็กทรอนิกสนํา กระแสมากข้ึนหรือนอยลงใหสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของแรงดัน

ท่ีเอาตพุต สุดทายมีผลทําใหแรงดันเอาตพุตคงท่ีได  
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 1.1  การทํางานในโหมดควบคุมกระแส 

  การทํางานวงจรควบคุมในโหมดควบคุมจากกระแส (Current Mode Control) มีขอดี

หลายประการท่ีเหนือกวาโหมดควบคุมจากแรงดัน จึงเปนวงจรควบคุมท่ีนิยมใชกันมากพ้ืนฐานวงจร

การทํางานในโหมดควบคุมจากกระแส แสดงดังภาพท่ี 18 

วงจรเปรียบเทียบ

วงจรขยายความแตกตาง

+Vin
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VS

RS
IP

Q
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+Vout

+
_

 
 

ภาพ 18  พ้ืนฐานวงจรควบคุมในโหมดควบคุมจากกระแส 

 จากลักษณะการทํางานดังกลาวจากภาพท่ี 18  วงจรควบคุมในโหมดควบคุมจากกระแสมี

ขอดีมากกวาวงจรควบคุมในโหมดควบคุมจากแรงดันดังนี้ 

 1. ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของแรงดันอินพุตไดรวดเร็วกวา ทําใหลดปญหาการคงคา

แรงดันท่ีเอาตพุตเม่ือเกิดทรานเซียนสและการกระเพ่ือมของแรงดันสูงท่ีแรงดันอินพุต เพราะไมตองรอ

สัญญาณปอนกลับจากเอาตพุต 

 2.  สามารถปองกันกระแสโหลดเกินได ดวยการจํากัดคากระแสสูงสุดท่ีขดไพรมารี่ใน

ลักษณะพัลสตอพัลสอยางรวดเร็ว 

 3. ใหคาไลนเร็กกูเลชั่นท่ีดีมากโดยการจํากัดกระแสสูงสุดท่ีขดไพรมารี่ และปญหาการ

เกิดความไมสมมาตรฟลักซแมเหล็กของพุช – พูลคอนเวอรเตอรจะไมเกิดข้ึน 

 4.  สามารถตอขนานคอนเวอรเตอรหลายชุดเขาดวยกันไดเพ่ือใหจายกระแสไดมากข้ึน 

และกระแสเฉลี่ยท่ีคอนเวอรเตอรแตละชุดจะมีคาเทากัน   

 1.2  การทํางานในโหมดควบคุมแรงดัน 

  การทํางานในโหมดควบคุมแรงดันนี้จะอาศัยตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของแรงดันท่ี

เอาตพุตมาควบคุมชวงเวลานํากระแสของสวิตชเพ่ือคงคาแรงดันเอาตพุต พ้ืนฐานของวงจรควบคุมใน

โหมดควบคุมแรงดัน แสดงดังภาพท่ี 19 
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ภาพ 19  พ้ืนฐานวงจรในโหมดควบคุมจากแรงดัน 

 

 จากภาพท่ี 19 วงจรควบคุมจะอาศัยการปอนกลับคาแรงดันท่ีเอาตพุตและเปรียบเทียบกับ

แรงดันอางอิง Vref  ของวงจรเพ่ือตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของแรงดันท่ีเอาตพุต คาแตกตางท่ีไดจะถูก

ขยายโดยวงจรขยายความแตกตาง (E/A) กอนท่ีจะสงไปยังวงจรพัลสวิดธมอดูเลชั่น (Pulse Width 

Modulation)  โดยคาแรงดันท่ีจะไดวงจรขยายความแตกตางท่ีตําแหนง A จะถูกเปรียบเทียบกับ

แรงดันรูปฟนเรื่อยท่ีตําแหนง B ของวงจรพัลสวิดธมอดูเลชั่น  เอาตพุตท่ีไดจากวงจรพัลสวิดธมอดู-   

เลชั่นจะเปนพัลสสี่เหลี่ยม  ซ่ึงมีคาบเวลาคงท่ีเทากับคาบเวลาของแรงดันรูปฟนเลื่อยและมีความกวาง

ของพัลสท่ีเปลี่ยนไปตามผลการเปรียบเทียบของแรงดันท่ีตําแหนง A และ B  คาความกวางของพัลสนี้

จะเปนตัวกําหนดชวงเวลานํากระแสของสวิตชในคอนเวอรเตอร  เนื่องจากคาแรงดันปอนกลับจะถูก

สงมายังวงจรขยายความแตกตางท่ีขานอนเวอรติ้ง (-) ผลตางของแรงดันเอาตพุตและแรงดันท่ีจุด A 

จึงมีลักษณะตางเฟสอยู 180 องศา  กลาวคือ  เม่ือแรงดันเอาตพุตมีคามากข้ึนแรงดันท่ีจุด A จะมีคา

ลดลง  ความกวางพัลสท่ีเอาตพุตของวงจรพัลสวิดธมอดูเลชั่น  (ton ) จึงมีคาลดลงดวย และชวงเวลา

การนํากระแสของเพาเวอรมอสเฟตก็จะมีคาลดลง   ถาแรงดันเอาตพุตลดลง แรงดันท่ีจุด A จะมีคา

เพ่ิมข้ึน ความกวางพัลสท่ีเอาตพุตของวงจรพัลสวิดธมอดูเลชั่น (ton) จึงมีคาเพ่ิมข้ึนทําใหคอนเวอร-

เตอร สามารถคงคาแรงดันไวไดแสดงดังภาพท่ี 20  
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 t คงที่

แรงดันทางเอาตพุต Vo

สัญญาณจุด A สัญญาณรูปฟนเลื่อน จุด B

o/p ของ PWM

 
ภาพ 20  ลักษณะเอาตพุตของวงจรพัลสวิดธมอดูเลชั่น 

 

ฟลายแบ็ค คอนเวอรเตอร (Flyback Converter) 

 วงจรคอนเวอรเตอร  นับวาเปนสวนสําคัญท่ีสุดในสวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลาย เปนหนวย       

ท่ีทําแรงดันไฟตรงทางดานเอาตพุตใหสูงข้ึนหรือต่ําลงก็ได  คอนเวอรเตอรนั้นมีหลายรูปแบบข้ึนอยูกับ

ลักษณะการจัดวงจรการทํางาน    

 1. การทํางานของวงจรฟลายแบ็ค คอนเวอรเตอร 

Vin

IP
T1

NP NS

M1

IS Do
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RL Vo

 

ภาพ 21  พ้ืนฐานวงจรของฟลายแบ็ค คอนเวอรเตอร 

 วงจรพ้ืนฐานของฟลายแบค็ คอนเวอรเตอร แสดงในภาพท่ี 21  การพิจารณาการทํางานของ

วงจรสมมติใหอุปกรณมีคุณลักษณะเปนอุดมคติ  เพ่ือใหงายตอการวิเคราะหอุปกรณสวิตชหรือ

เพาเวอรมอสเฟต (M1) จะถูกควบคุมใหนํากระแส (on) และหยุดนํากระแส (off) สลับกันไปเม่ือ M1 

นํากระแสจะมีกระแสไหลผานขดปฐมภูมิ (iP) แตเนื่องจากหมอแปลงถูกกําหนดใหขดปฐมภูมิและขด

ทุติยภูมิพันอยูในลักษณะกลับทิศกัน  ดังนั้นในขณะท่ี M1 นํากระแสไดโอด Do จะอยูในลักษณะถูก
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ไบอัสกลับและไมมีกระแสไหลผานโหลด RL พลังงานจึงถูกสะสมอยูท่ีขดปฐมภูมิของหมอแปลง เม่ือ 

M1 หยุดนํากระแสสนามแมเหล็กในแกนหมอแปลงยุบตัวทําใหมีการกลับข้ัวของแรงดันท่ีขดทุติยภูมิ

ไดโอด DO จึงอยูในลักษณะถูกไบอัสตรง  พลังงานท่ีถูกสะสมไวท่ีขดปฐมภูมิจะถูกถายเทไปยังขด   

ทุติยภูมิและมีกระแสไหลผานไปยังโหลดและตัวเก็บประจุเอาตพุต CO ได 

 เม่ือวงจรทํางานอยูในสภาวะคงท่ี คาแรงดันเอาตพุตท่ีไดจากคอนเวอรเตอรจะเปนไปตาม

สมการ 

                  Vo = ton×�Ns/Np��Vin−VDS(sat)�
(T−ton) − VD               (2.21) 

 

  T  คือ คาบเวลาการทํางานของการสวิตช    หนวยเปน  วินาที 

   ton  คือ ชวงเวลาท่ีอุปกรณสวิตชนํากระแส   หนวยเปน  วินาที 

  Np  คือ จํานวนรอบของขดไพรมารี่         หนวยเปน           รอบ 

  Ns  คือ จํานวนรอบของขดเซค่ันดารี่         หนวยเปน            รอบ 

  Vo  คือ แรงดันท่ีเอาตพุตของคอนเวอรเตอร    หนวยเปน     โวลต 

  Vin  คือ แรงดันท่ีอินพุตของคอนเวอรเตอร    หนวยเปน     โวลต 

  VDS(sat) คือ แรงดันตกครอมสวิตช M1 ขณะนํากระแสท่ีจุดอ่ิมตัว โวลต 

  VD  คือ แรงดันตกครอมไดโอด หรือ Do ขณะนํากระแส  โวลต 

  จะเห็นไดวาวงจรสามารถคงคาแรงดันเอาตพุตไวได  ดวยการเพ่ิมหรือลดชวงเวลานํากระแส 

(ton) ของอุปกรณสวิตช M1 หรือเพาเวอรมอสเฟตเทานั้น  ไมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงของแรงดัน

อินพุตหรือมีการเปลี่ยนแปลงโหลดก็ตาม 

 

 2.  ลักษณะรูปคลื่นของกระแสและแรงดัน 

 กระแสท่ีไหลผาน M1 และขดลวดปฐมภูมิ  ขณะท่ี M1 นํากระแสนั้นจะเปนลักษณะของ

กระแสท่ีไหลผานตัวเหนี่ยวนํา  ซ่ึงจะเปนไปตามสมการ 

                                   
d𝑖(t)
dt

  =  
𝑉in(t)

L
                                            (2.22) 

  เม่ือ  VL(t) เทากับ Vin(t) 

  ดังนั้น  กระแส ip จะมีลักษณะเพ่ิมข้ึนตามเวลาและมีคาสูงสุดเม่ือ M1 เริ่มหยุด

นํากระแสท่ีเวลา t = ton  ดังนั้นกระแสสูงสุดจะมีคาดังสมการ 

    Ip  =  
�Vin(min)−VDS(sat)�ton(max)

Lp
               (2.23) 
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   โดยท่ี 

  Ip คือ  คากระแสสูงสุดท่ีไหลผานขดปฐมภูมิ หนวยเปน   แอมแปร  

  Lp คือ  คาความเหนี่ยวนําของขดปฐมภูมิ     หนวยเปน    เฮนรี่  
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ภาพ 22  ลักษณะของแรงดันและกระแสในวงจรฟลายแบ็ค คอนเวอรเตอร   

 

 เม่ือ M1 เริ่มหยุดนํากระแส ขดทุติยภูมิจะเริ่มมีกระแสไหล แตเนื่องจากกระแสท่ีไหลผานตัว

เหนี่ยวนําจะเปลี่ยนแปลงทันทีทันใดไมได  กระแสท่ีขดทุติยภูมิ (is) จะตองเริ่มตนท่ีคาสูงสุดของ

กระแสขดปฐมภูมิ (ip)  

  ดังนั้นกระแสท่ีขดทุติยภูมิจะมีคาเริ่มตนท่ี is = ( NP/NS ) Ip และมีคาลดลงตามเวลา  ลักษณะ

ของกระแสท่ีขดปฐมภูมิและขดทุติยภูมิตามเวลาจะเปนดังภาพท่ี 22  

 เม่ือมีกระแสไหลท่ีขดทุติยภูมิในขณะท่ี M1 หยุดนํากระแสจะทําใหเกิดแรงดันตกครอมของ

ขดปฐมภูมิดวย  เนื่องจากแรงดันตกครอมของขดทุติยภูมิ มีคาเทากับ Vo + VD  ดังนั้นแรงดันท่ี     

ตกครอมขดปฐมภูมิเทากับ (NP/NS) (Vo + VD)  ทําใหแรงดันตกครอม M1 ขณะหยุดนํากระแสมีคา

เปน Vin + (NP/NS) (Vo + VD) จนกระท่ังกระแสท่ีไหลในขดทุติยภูมิมีคาลดลงเปนศูนย แรงดันท่ี    

ตกครอม M1 จึงลดลงมีคาเทากับแรงดัน Vin ในภาพท่ี 21 จะแสดงลักษณะของกระแสและแรงดันท่ี

เกิดข้ึนภายในวงจรฟลายแบ็ค คอนเวอรเตอรขณะทํางาน 
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 3.  แกนเฟอรไรต (Ferrite Core) 

     เฟอรไรตเปนวัสดุประเภทสารแมเหล็กหรือเฟอรโรแมกเนติกซ (Ferromagnetic) การ

เหนี่ยวนําแมเหล็กบนแกนเฟอรไรต จะมีผลทําใหเกิดความหนาแนนฟลักซสูงกวาการเหนี่ยวนํา  

แมเหล็กท่ีเกิดข้ึนบนแกนอากาศมาก  แกนเฟอรไรตมีคาจุดอ่ิมตัวฟลักซแมเหล็กคอนขางสูงประมาณ

ในชวง 3,000 ถึง 4,000 เกาส  และเกิดการสูญเสียในตัวต่ําท่ีความถ่ีสูง   ดังนั้นหมอแปลงสวิตชิ่ง    

จึงนิยมใชเปนแกนเฟอรไรต   จากภาพท่ี 23 คาความหนาแนนของฟลักซแมเหล็กจะเพ่ิมข้ึนเม่ือ  

ความเขมของสนามแมเหล็กมีคาเพ่ิมข้ึนจนถึงจุดหนึ่ง  ซ่ึงคาความหนาแนนฟลักซแมเหล็กมีคาเพ่ิมข้ึน

นอยมากแมวาจะมีการเพ่ิมข้ึนของความเขมสนามแมเหล็ก ท่ีนิยมเรียกวา จุดอ่ิมตัวของฟลักซ

แมเหล็ก (Saturation) โดยปกติผูผลิตจะแสดงกราฟของเสนโคงฮิสเตอรรีซิสเพียงครึ่งเดียวเนื่องจาก

อีกครึ่งของเสนโคงจะมีลักษณะเชนเดียวกันแตกลับทิศทางกัน 

B(sat)

B

จุดอิ่มตัวของแกนเฟอรไรต

H

- B(sat)จุดอิ่มตัวของแกนเฟอรไรต
 

 

ภาพ 23  ลักษณะของเสนโคงฮิสเตอรรีซิสมีลักษณะสมมาตรของกราฟซีกบนและซีกลาง 

 การเพ่ิมชองอากาศค่ันทางเดินแมเหล็ก (Air Gap) ในแกนเฟอรไรต  เปนวิธีการอยางหนึ่งท่ี

ปองกันการอ่ิมตัวของแกนเฟอรไรตและชวยใหการสะสมพลังงานของขดลวดในหมอแปลงสวิตชิ่งมีคา

มากข้ึนไดดวย  อยางไรก็ตามชองอากาศค่ันในแกนเฟอรไรตจะทําใหเกิดการแพรกระจายสัญญาณ

รบกวนแมเหล็กไฟฟา (EMI) ออกมาและอาจรบกวนอุปกรณภายนอกไดเชนกัน  การเพ่ิมชองอากาศ

ค่ันทางแมเหล็ก (Ig) หาไดจากสมการ  

      Ig   =    4πAeNP
2×10−8

Lp
         (2.24) 

โดยท่ี    Ig     คือ ระยะหางของชองค่ันอากาศ    หนวยเปน  มิลลิเมตร 

          Ae    คือ ขนาดพ้ืนท่ีหนาตัดของแกน     หนวยเปน  ตารางเซนติเมตร  
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 และขดลวดหนวยเปน เซอรคูลารมิล หาไดจาก ผลคูณระหวางกระแสและคาความหนาแนน

ของกระแส (γ) ท่ีมีหนวยเปน เซอรคูลารมิลตอแอมแปร (c.m./A)  ดังสมการ  

    c. m.  =  I ×  γ                    (2.25) 

 การค่ันชองอากาศระหวางคูประกบ  ความหนาแนนของแผนฉนวนค่ันท่ีจะใชมีคาเพียง

ครึ่งหนึ่งของระยะอากาศค่ันท่ีตองการเทานั้น  เนื่องจากชองอากาศท่ีเกิดข้ึนจากการค่ันทางเดิน 

ฟลักซแมเหล็กถึง 2 ครั้งในแกน  ดังนั้นระยะชองอากาศค่ันท่ีไดจึงเปนผลรวมของระยะชองอากาศท่ี

เกิดข้ึนท้ังหมด 

Ig

 
 

ภาพ 24  ชองอากาศค่ันท่ีแกนกลางและชองอากาศค่ันคูประกบ 

 

 4. ขดลวดเหนี่ยวนําสําหรับหมอแปลงฟลายแบ็ค 

  หมอแปลงสวิตชิ่งวงจรฟลายแบ็ค คอนเวอรเตอร จะทํางานในลักษณะท่ีตองเก็บ

สะสมพลังงานไวกอนแลวจึงถายเทพลังงานออกไป  กําลังไฟฟาท่ีไดจากหมอแปลงจะมาจากคา

พลังงานท่ีหมอแปลงสามารถสะสมไวได  ในชวงท่ีมีการสะสมพลังงานของหมอแปลงหรือตัวเหนี่ยวนํา

เอาตพุต  คํานวณหาคาความเหนี่ยวนํา (LP) ของขดลวดดานปฐมภูมิจากสมการ  

 

   Lp = η��Vin(min)−VDS(sat)�ton(max)�
2

2TPout
        (2.26) 

 

 จะเห็นไดวาสามารถเพ่ิมคาพลังงานสะสม  (เพ่ิมกําลังของหมอแปลง)  ไดโดยการเพ่ิมระยะ

ชองอากาศ Ig หรือโดยการเพ่ิมขนาดของแกนเฟอรไรตใหใหญข้ึน (Aeเพ่ิมข้ึน) ดังสมการท่ี (2.24) 

ในทางปฏิบัติการเพ่ิมชองระยะชองอากาศค่ันจะเปนท่ีนิยมใชมากกวา  เพราะตองการใหหมอแปลง

สวิตชิ่งและตัวเหนี่ยวนําเอาตพุตมีขนาดเล็ก 

 เนื่องจากระยะการพันขดลวดบนบอบบิ้นมีคาจํากัด  และอาจมีเนื้อท่ีไมพอสําหรับจํานวน

รอบท่ีเพ่ิมข้ึนรวมถึงการสูญเสียท่ีเกิดในลวดทองแดงจะมากข้ึน  เม่ือจํานวนรอบมากข้ึนซ่ึงจะทําให
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หมอแปลงหรือตัวเหนี่ยวนําเอาตพุตรอน  จึงตองพิจารณาจุดท่ีเหมาะสมระหวางการเพ่ิมระยะชอง

อากาศค่ันหรือการเพ่ิมขนาดของแกนเฟอรไรตดวย  

 หมอแปลงสวิตชิ่งจะมีความสัมพันธระหวางขดปฐมภูมิและขดทุติยภูมิเปนไปตามทฤษฎี  

หมอแปลงไฟฟา หาไดจากสมการท่ี (2.27) ถึงสมการท่ี (2.29) 

Vin

IP IS

NP : NS

VSVP RL

 

 

ภาพ 25  สัญลักษณและความสัมพันธของหมอแปลงไฟฟา 

 

 การคํานวณหาจํานวนรอบของขดลวดดานปฐมภูมิ ไดจากสมการ 

      Np  =  
 �Vin(min)−VDS(sat)�ton(max)×108

∆𝐁maxAe
  (2.27) 

 โดยมีคาเปนสัดสวนตามอัตราสวนจํานวนรอบหาไดจากสมการ  

      Np
Ns

   =  ton(max)�Vin(min)− VDS(sat)�
(Vo−VD)�0.8T−ton(max)�

                      (2.28) 

 และอัตราสวนจํานวนรอบของขดลวดหาไดจากสมการ 

                              
Np
Ns

  =  อัตราสวนจํานวนรอบ          (2.29) 

 

 5. สวิตชอิเล็กทรอนิกส 

      สวิตชอิเล็กทรอนิกสในวงจรสวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลาย นิยมใชเพาเวอรมอสเฟตเปน

อุปกรณสวิตช โครงสรางของเพาเวอรมอสเฟตจะเปนทรานซิสเตอรแบบหนึ่งท่ีทําจากสารก่ึงตัวนํา

หลายชั้น มี 3 ขา คือ ขาเกต (Gate), ขาเดรน (Drain) และขาซอรส (Source) โดยโครงสรางจริง   

จะใชเซลลแบบนี้ตอขนานกันเปนจํานวนมาก 
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Source

S
Gate

G Metal Film SiO2 

Dielectirc

Layer

Source

S

+N
PP

+N

-N Epitaxial Layer
+N Substrate

D     Drain
N-Channel  V-Mosfet  

ภาพ 26  โครงสรางเพาเวอรมอสเฟต 1 เซลล แบบ N–channel 

 

 คุณลักษณะการสวิตชของเพาเวอรมอสเฟตจะถูกกําหนดโดยคาความจุท่ีเกิดอยูในโครงสราง

ของมอสเฟต ดังภาพท่ี 27  ในการทําใหเพาเวอรมอสเฟตเริ่มตนนํากระแสและหยุดนํากระแสนั้น

จะตองชารจประจุเขาและคายประจุออกจากตัวคาปาซิเตอร โดยอัตราความเร็วในการประจุท่ี

สามารถทําไดจะข้ึนอยูกับคาอิมพิแดนซและความสามารถของวงจรขับท่ีจะจายกระแสซอรสและรับ

กระแสซิงก (Sourcing/Sinking)  

Cds

ไดโอดแฝง

Cgd

G

D

S

Cgs

1 : เกต (G)

2 : เดรน (D)

3 : ซอรส (S)

 

ภาพ 27  ไดโอดและความจุแฝงภายในตัวเพาเวอรมอสเฟต 

 กําลังสูญเสียท่ีเกิดในเพาเวอรมอสเฟตในขณะทํางานจะเปนไปได 2 ลักษณะ คือ กําลังงาน

สูญเสียขณะเปลี่ยนสถานะและกําลังงานสูญเสียขณะนํากระแส แสดงดังภาพท่ี 28 การสูญเสียในขณะ

สวิตชิ่งเริ่มนํากระแสกับขณะหยุดนํากระแส การสูญเสียในการหยุดนํากระแสตองใสใจและแกไขดวย

วงจรสนับเบอรโดยตอไวท่ีขาเดรนหรืออาจจะโหลดเรโซแนนซ  เพ่ือใหเกิดการสวิตชขณะแรงดันหรือ

กระแสอยูท่ีจุดผานศูนยพอดี (Zero Crossing) ซ่ึงจะทําใหการสูญเสียขณะสวิตชิ่งลดลงไดอยางมาก 
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ภาพ 28  ลักษณะของกระแสและแรงดันตกครอมเพาเวอรมอสเฟต ขณะนํากระแส 

            และหยุดนํากระแส 

 

ตัวอยางวงจรขับเกตของเพาเวอรมอสเฟต แสดงดังภาพท่ี 29  (บุญชัด เนติศักดิ์, 2545) 

 
ภาพ 29   ลักษณะการขับเกตของเพาเวอรมอสเฟตในวงจรภาคจายไฟแบบสวิตชิ่ง 

    ในเครื่องรับโทรทัศนสีท่ัวไป 

         การเลือกเพาเวอรมอสเฟตสําหรับวงจรฟลายแบ็ค คอนเวอรเตอร หาไดจากสมการ  

   VDS(max) = Vin(max) + Np
Ns

(Vo + VD)        (2.30) 

 โดย   

  VDS      คือ แรงดันตกครอมสวิตช M1      มีหนวยเปน  โวลต 

           Vin(max)   คือ แรงดันอินพุตสูงสุด       มีหนวยเปน  โวลต 

        Np      คือ จํานวนรอบของขดไพรมารี่      มีหนวยเปน  รอบ 

   NS      คือ จํานวนรอบของขดเซ็คค่ันดารี่       มีหนวยเปน  รอบ 

 

 6. ไดโอดความถี่สูง 

     แหลงจายไฟสวิตชิ่งหรือ SMPS ท่ีพัฒนาข้ึนในปจจุบันจะมีความถ่ีการสวิตชเพ่ิมข้ึน เชน 

ใชความถ่ีไดสูงถึง 100 kHz และมีแนวโนมวาจะสามารถใชความถ่ีไดมากกวานี้ คืออาจจะสูงได
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ประมาณ 1 MHz การใชความถ่ีสูงในแหลงจายไฟสวิตชิ่งมีขอดีคือ สามารถลดขนาดโดยรวมของ

แหลงจายไฟลงท้ังอุปกรณเหนี่ยวนําและการฟลเตอร เม่ือมีการใชท่ีความถ่ีสูงอุปกรณเร็กติไฟเออร 

เชน ไดโอด ก็จําเปนตองใชประเภทไดโอดความถ่ีสูงดวยเชนกัน  ซ่ึงรายละเอียดของไดโอดความถ่ีสูง

ท่ีใชกับแหลงจายไฟสวิตชิ่งมีดังตอไปนี้ 

 1.  การคืนตัวของไดโอด (Recovery) 

          ไดโอดเม่ือใชทําหนาท่ีเปนตัวเร็กติไฟเออร จะทํางาน 2 สภาวะคือ ภาวะท่ีใหกระแส

ท่ีถูกเร็กติไฟเรียงกระแสไหลผานในภาวะนี้คือ การไบอัสตรงโดยไดโอดท่ีดีจะตองมีแรงดันตกครอมตัว

มันตํ่าท่ีสุด (VF ต่ํา) อีกสภาวะหนึ่งคือ ภาวะก้ันกระแสหรือไบอัสยอนกลับ ภาวะนี้จะมีแรงดันตก

ครอมตัวไดโอดสูงและกระแสจะไมไหลผานตัวไดโอด ในขณะท่ีมีกระแสไหลผานสารก่ึงตัวนํา P – N 

ในไดโอด จะมีประจุอิเล็กตรอนและโฮลเกิดข้ึนในแผนสารก่ึงตัวนําท้ังสอง ในทิศทางท่ีทําใหเกิดคา VF 

ต่ําสุดเม่ือกระแสไหลมากข้ึนคาประจุท่ีเกิดข้ึนจะสะสมในสารก่ึงตัวนํามากดวย เม่ือสิ้นสุดภาวะ

นํากระแส ไดโอดจะเปลี่ยนไปสูภาวะก้ันกระแส ซ่ึงประจุในสาร P – N ในตัวไดโอดจะตองถูกขจัด

ออกไปกอนท่ีไดโอดจะเขาสูภาวะการก้ันกระแส ในชวงนี้จะเรียกวา การคืนตัวสภาวะก้ันกระแส        

(Reverse Recovery) หรืออาจเรียกวา การฟนตัวของไดโอด  การคายประจุออกเพ่ือการคืนตัวเปน

สมบัติของไดโอดท่ีจะตองเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ซ่ึงจะเปนกระแสทรานเชียนตและสไปคกลับทางจะ

สงผลใหเกิดการออสซิลเลตความถ่ีสูงและเกิดแรงดันสูงเกินยอนกลับครอมตัวไดโอด กราฟการคืนตัว

ในภาวะก้ันกระแสของไดโอด แสดงดังภาพท่ี 30 

แรงดันครอมตัวไดโอด

ขณะนํากระแส

กระแส

แรงดัน

IF

0

IR

กระแสที่ผานไดโอดเร็กติไฟเออร

IF

VF

IRM

Dir /dt

trr

ชวงเวลาคืนตัว

VRRM

แรงดันไบอัสยอนกลับ

 
 

ภาพ 30  กราฟการคืนตัวในภาวะก้ันกระแสของไดโอด 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

32 

 

 2.  ไดโอดแบบคืนตัวเร็ว (Fast Recovery) 

          ไดโอดแบบคืนตัวเร็วเปนไดโอดเร็กติไฟเออรท่ีใชเวลาในชวงการคืนตัวสั้น (คา trr 

นอย)  เชน นอยกวา 200 ns โดยอาจมีคําขยายขางหนารหัสเพ่ือบอกระดับความเร็วของการคืนตัว 

เชน ไฮสปด (High Speed), อัลตราฟาสต (Ultra – Fast), ซูเปอรฟาสต (Super – Fast) และเวรี

ฟาสต (Very – Fast) เปนตน ซ่ึงมีชวงเวลาการคืนตัวนอยกวาหรือเทากับ 35 µs, 50 µs, 100 µs 

และ 200 µs ตามลําดับ โดยคาแรงดันตกครอมไดโอดขณะนํากระแส (VFM) จะอยูในชวงประมาณ 

1–4 V ข้ึนอยูกับคาการทนแรงดันยอนกลับ (VRRM) ท่ีจะผลิตออกมา (อยูในชวงตั้งแต 200–1,000 V) 

ซ่ึงรูปรางอาจมีหลายแบบตามการใชงาน เชน แบบตัวเดี่ยว แบบตัวคู และแบบมีแผนระบาย     

ความรอน ดังตัวอยางในภาพท่ี 31 

1. แอโนด 2. แคโทด

1 2
1 2

2 2 21 1 1
3 31. แอโนด

2. แคโทด
2. แคโทด
1. แอโนด 1. แอโนด 1

2. แคโทด 2
3. แคโทด

1. แอโนด 1
2. แคโทด 2
3. แคโทด (ฮีตซิงก)

 

ภาพ 31  ตัวอยางไดโอดคืนตัวเร็วแบบตางๆ 

 

 ตัวไดโอดเร็กติไฟเออร เม่ือทํางานท่ียานความถ่ีสูงและมีการคืนตัวท่ีรวดเร็ว จะสามารถก้ัน

กระแสท่ีไหลผานอยูจํานวนมากใหหยุดไดอยางรวดเร็ว ซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลงคากระแสตอคาเวลาท่ี

เร็วมาก (ความชัน = dir / dt) ดังนั้นการหยุดนํากระแสของไดโอดจึงกําเนิดคลื่นรบกวน RFI ความถ่ี

ประมาณ 1 – 30 MHz และยังกําเนิดแรงดันทรานเชียนตสูงครอมวงจรขดลวดท่ีมาตออนุกรมกับ

ไดโอดอีกดวย ซ่ึงกรณีนี้อาจจะไปทําลายไดโอดหรือทรานซิสเตอรสวิตชิ่งไดถาเกิดเกินคาแรงดัน

พังทลายของมัน วิธีการแกไขจะใชตัวคาปาซิเตอรหรือวงจรสนับเบอรมาชวยดูดซับคลื่นแรงดันสูง

เหลานี้ ดังแสดงในภาพท่ี 32 
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0 0
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C

(ก) การคืนตัวที่รวดเร็ว (ข) การคืนตัวที่นุมนวล (ค) การปองกันไดโอด

 

ภาพ 32  การปองกันไดโอดเร็กติไฟเออรขณะหยุดนํากระแส 

  

 การเลือกไดโอดสําหรับเรียงกระแสดานเอาตพุต กระแสสูงสุดท่ี 1.5 เทาไหลผานไดโอดขณะ

นํากระแสหาไดจากสมการ 

              IFM  = 1.5 Io
1−D

     (2.31) 

 

 7.  คาปาซิเตอรกรองกระแสและแรงดัน 

      คาปาซิเตอรหรือตัวเก็บประจุท่ีเอาตพุต จะทําหนาท่ีจายกระแสใหกับโหลดในชวงท่ี

เพาเวอรมอสเฟตนํากระแสซ่ึงจะไมมีกระแสไหลจากขดลวดทุติยภูมิ  เปนการลดแรงดันกระเพ่ือมท่ี

เอาตพุต ปจจุบันนิยมใชคาปาซิเตอรแบบอิเล็กโทรไลติก (Electrolytic Capacitor) ซ่ึงมีคาความ

ตานทานอนุกรมเสมือนหรือ Equivalent Series Resistance , (ESR) ต่ํา ซ่ึงคา ESR นี้ จะสงผลโดย 

ตรงกับการกระเพ่ือมของแรงดันเอาตพุตและอายุการใชงานของคาปาซิเตอรดวย  ถาคา ESR ของ   

คาปาซิเตอรท่ีใชมีคาสูงๆ จะทําใหเกิดกําลังงานสูญเสียในตัวเก็บประจุสูงข้ึน เปนผลทําใหเกิดความ

รอนและอายุการใชงานสั้นลง  ดังนั้นตัวเก็บประจุตองสามารถจายกระแสไดเทากับกระแสท่ีตองการ

ในชวงเวลาการนํากระแสของเพาเวอรมอสเฟต เพ่ือคงคาแรงดันเอาตพุตไมใหเกิดการกระเพ่ือมมาก

เกินไป 
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Ein
D1

D2

Vin
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Cout

Iout

Vout
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Vout
Vin

Iout
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(b)

(c)
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0

0
Iout

t1 t2

ICout

 
ภาพ 33  a) ภาคเอาตพุตของแหลงจายไฟสวิตชิ่ง 

   b), c) แสดงรูปสัญญาณของแรงดันและกระแส 

  จากภาพท่ี 33 C  แสดงรูปสัญญาณกระแสท่ีตัวคาปาซิเตอรเอาตพุต Cout สังเกตพบวา 

ทิศทางท่ีกระแสไหลผานตัวคาปาซิเตอร มีคาเปนบวกเริ่มท่ีเวลา t1 ซ่ึงเปนจุดก่ึงกลางของชวงเวลาปด

วงจร และสิ้นสุดท่ีเวลา t2 ซ่ึงก็เปนก่ึงกลางของเวลาเปดวงจร จากการเปลี่ยนแปลงของกระแสใน

ลักษณะดังกลาว จึงเปนผลใหเกิดแรงดันกระเพ่ือม (∆Vo) หาไดจากสมการ 

                                                Vout  =  1
Cout

∫ i dtt2
t1

                          (2.32) 

 กระแสเฉลี่ยระหวางชวงเวลา t1 และ t2 เทากับ (∆Iout/2) /2 หรือ ∆Iout/4   

ดังนั้นจากสมการท่ี (2.32) จะได 

                                                            Vout =  
Iout

4Cout
 
T
2

 

                                                                       =  (∆Iout)T
8 Cout

 

 =  ∆Iout
8f∆ Cout
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  เม่ือ T คือ คาบเวลาท้ังหมดของ ton และ toff จัดรูปแบบของสมการใหม เพ่ือหาคาของ    

คาปาซิเตอรเอาตพุตต่ําสุด คือ 

                                               Cout = ∆Iout
8f∆Vout

                                        (2.33) 

   โดย 

        IL    คือ  กระแสเอาตพุต    มีหนวยเปน   แอมป 

                    ∆Vout  คือ  แรงดันกระเพ่ือมจากยอดถึงยอด (Peak to Peak)   มีหนวยเปน  โวลต 

                      f   คือ  ความถ่ีใชงาน      มีหนวยเปน    เฮิรต 

  และสมการแรงดันริปเปล (Vripple) ไดจากสมการ 

                                         Vr(p−p) = Iout×ton(max)

Cout
                                (2.34) 

  เพ่ือท่ีจะใหคาแรงดันกระเพ่ือมมีคาต่ํา อาจคํานวณหาคา ESR ของตัวคาปาซิเตอรไดจาก

สมการ 

                                        ESRmax =  ∆Vout
∆Iout

                                          (2.35) 

  

 ในการพิจารณาการตอบสนองตอทรานเชียนทของแหลงจายไฟตรงสวิตชิ่งนั้น องคประกอบท่ี

สําคัญมิไดอยูท่ีระยะเวลาท่ีแรงดันเอาตพุตสามารถกลับคืนสูระดับปกติเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงโหลด

อยางฉับพลัน แตจะใหความสําคัญวาเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงโหลดอยางฉับพลันแลวนั้น ระดับ

แรงดันเอาตพุตจะมีการเปลี่ยนแปลงสูงสุดเทาใด เพราะถาแรงดันเปลี่ยนแปลงมากเกินไป อาจจะทํา

ใหการทํางานของอุปกรณผิดพลาด 

 

 8. การกําเนิดความถี่ในวงจรบัค คอนเวอรเตอร 

    การสรางความถ่ีเพ่ือใชในการขับอุปกรณสวิตชิ่งอาจใชทรานซิสเตอรหรือเพาเวอรมอสเฟต

ใหทํางานหรือนํากระแสไดนั้น สามารถทําไดดวยหลักการกําเนิดความถ่ีดวยตนเองโดยอาศัยขดลวด

ปอนกลับจากทรานสฟอรเมอรสวิตชิ่งเอง หรือท่ีเรียกวา Self Oscillating Power Supply และการ

สรางความถ่ีอิสระดวยไอซีจากภายนอก ซ่ึงมีไอซีหลายเบอรเปนท่ีนิยมใชกัน ไดแก TL494, CR6851 

และ UC3842 เปนตน ภายในตัวไอซีมีวงจรท่ีสําคัญ ไดแก วงจรพัลสวิดธมอดูเลชั่น (Pulse Width 

Modulation) ซ่ึงทําหนาท่ีควบคุมความกวางแคบของพัลสรูปคลื่นสี่เหลี่ยมใหมีความสัมพันธกับ

แรงดันไฟปอนกลับ (Feed back) ท่ีไดจากทางเอาตพุต เพ่ือใชในการควบคุมใหอุปกรณสวิตชทํางาน
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มากนอยดวยตามตองการสงผลใหแรงดันไฟและกระแสทางดานเอาตพุตมีคาคงท่ี การใชไอซีกําเนิด

ความถ่ีจะมีสัญญาณรบกวนนอยกวามี ความแมนยําและตอบสนองท่ีรวดเร็ว 

  

 9. ไอซีสวิตช่ิงเรกูเลเตอร STRW6556 

    ไอซี STRW6556 ลักษณะการทํางานแบบ Quasi-Resonant Regulator  เปนไอซี

สวิตชิ่ง 7 ขาอีกรูปแบบหนึ่งท่ีนิยมใชกันมากในวงจรสวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลายในเครื่องรับโทรทัศนสี 

เนื่องจากภายในตัวไอซีมีวงจรควบคุมและวงจรปองกันตางๆ มากมาย เชน วงจรกําเนิดความถ่ี วงจร

เปรียบเทียบแรงดัน วงจรซอฟตสตารต วงจรปองกันแรงดันเกิน และวงจรปองกันกระแสเกิน  เปนตน 

ดังนั้น จึงเปนไดวาการนําเอาไอซีสวิตชิ่ง STRW6556 มาใชในวงจรฟลายแบ็ค คอนเวอรเตอรจะทําให

สามารถขับหลอด LED กําลังสูงไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 
ภาพ 34  ลักษณะรูปรางของไอซีสวิตชิ่งเรกูเลเตอร เบอร STRW6556  

ท่ีมา : http://www.datasheetq.com/image/SANKEN/STRW6556A.gif 

 
 

ภาพ 35  โครงสรางภายในไอซีสวิตชิ่งเรกูเลเตอร เบอร STRW6556 
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ตาราง 4   ชื่อขา และหนาท่ีการทํางานของไอซี STRW6556 

ขาท่ี ช่ือ หนาท่ี 

1. D เปนขา Drain รับแรงดันไฟสูง +300 V จากแหลงจายไฟเพ่ือทําการสวิตชตาม

จังหวะสัญญาณพัลสท่ีปอนเขาทางขา Gate เพ่ือลดระดับแรงไฟออกทางเอาตพุต

ใหนอยลง  

2. - - 

3. S/GND เปนขา Source และตอกับกราวด 

4. +Vcc เปนขารับแรงดันไฟเลี้ยงท่ีจายใหกับตัวไอซีประมาณ +18 V  ในสภาวะการ

ทํางานปกติและจะหยุดการทํางานเม่ือแรงดันไฟต่ํากวา +9 V สามารถกําเนิด

ความถ่ี ไดถึง  500 kHz 

5. SS/OLP เปนขา Soft Start , Over - Current Protection  

6. FB เปนขา Feed Back ทําหนาท่ีควบคุมแรงดันไฟปอนกลับทางดานเอาตพุต ใหคงท่ี 

และควบคุมสัญญาณ Burst Pulse ดวยเม่ืออยูในภาวะ Standby  

7. OCP/BD เปนขาตรวจสอบกระแส Over Load โดยผานความตานทาน Rsen ท่ีขา 

Source โดยอาศัยแรงดันไฟตกครอม กอนสงเขาสู 7  

       

 

 สวนความตานทาน RSEN ภายนอกท่ีตอระหวางขา Source กับกราวดรอนขา 3 (S/GND)   

หาไดจากสมการ 

                       IPEAK(max) = 1.0V
RSEN

             มีหนวยเปน   A                    (2.36) 

 

 การทํางานของวงจรในตอนเริ่มตนจะเริ่มจาก แรงดันไฟ +300 V ท่ีไดจากวงจรเร็กติไฟเออร

ในสวนหนาสงผานความตานทานคาสูง 150 kΩ - 200 kΩ   จายเขายังขา 4 (+Vcc) ซ่ึงเปนขารับ

แรงดันไฟเลี้ยงไอซี STRW6556 โดยมีคาแรงดันไฟต่ําๆ เพียงแคใหวงจรภายในไอซีสามารถเริ่มตน

ทํางานผลิตความถ่ีท่ี 25 kHz คงท่ี หลังจากท่ีวงจรสวิตชชิ่งเพาเวอรซัพพลายทํางานเปนปกติแลวจะมี

แรงดันไฟสวนหนึ่งจากหมอแปลงสวิตชิ่งซ่ึงมีแรงดันไฟ 18V – 20 V เขามาเสริมเพ่ือใหวงจรสวิตชิ่ง

ทํางานไดอยางสมบูรณยิ่งข้ึน 
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 10.  การควบคุมแรงดันไฟและกระแสคงท่ีทางเอาตพุต  

1

23

4
U2

PC817

FB

+25 V

ZD

R17

R18

R19

 + 150 V

6

+Vcc 8201K

U1 

#STRW 6556

1

2

3

U3

# SE150

 

ภาพ 36  การควบคุมแรงดันไฟเอาตพุตใหคงท่ีโดยใชไอซีเออรเรอรแอมป SE150 รวมกับออปโต  

            ทรานซิสเตอร PC817 กอนสงสัญญาณเขาสูขา 6 (FB) ของไอซี STRW6556 

 

 การจายแรงดันและกระแสคงท่ีใหกับวงจรหลอด LED กําลังสูง (High Power LED) จะทําให

แสงสวางท่ีออกมาจากหลอด LED มีความสมํ่าเสมอและตอเนื่อง   จากภาพท่ี 35 วงจรสวิตชิ่ง

เพาเวอรซัพพลายจึงจําเปนตองมีวงจรควบคุมแรงดันไฟทางดานเอาตพุตอยางมีเสถียรภาพ การใช

ไอซี STRW6556 รวมกับออปโตทรานซิสเตอร เบอร PC817 หรือเบอรแทน PY123 ดวยการรับ

แรงดันไฟทางดานเอาตพุตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสงผานไอซี SE150 เพ่ือเปรียบเทียบกับแรงดันอางอิง

ภายในไอซี SE150 ผลท่ีไดจากการเปรียบเทียบจะสงผานไปยังออปโตไดโอดภายใน PC817 เพ่ือ

เปลงแสงมากนอยเปนกระแสไบแอสใหกับออปโตทรานซิสเตอรตอไป การทํางานของออปโต

ทรานซิสเตอรภายใน PC817 ซ่ึงตออยูกับขา 6 (FB)  ของไอซี STRW6556 จะสงผลใหวงจรควบคุม

พัลสวิดธมอดูเลชั่น (PWM) ผลิตความถ่ีคงท่ี 25 kHz แตคา Duty Cycle เปลี่ยนแปลงไปตาม

แรงดันไฟทางดานเอาตพุต จากนั้นจึงสงสัญญาณพัลสท่ีไดควบคุมความกวางแคบของพัลสแลวสง

ใหกับขา Gate ของเพาเวอรมอสเฟต เพ่ือทําการสวิตชตัดตอแรงดันไฟตรง Vin ตอไป ในขณะท่ีคา

ความกวางของพัลสบวกมีคามากจะทําใหเพาเวอรมอสเฟตนํากระแสไดยาวนานข้ึนการสะสมพลังงาน

ในขดลวดไพรมารี่จะมากข้ึนดวยเชนกัน และในทางตรงกันขามเม่ือความกวางของพัลสบวกแคบลง 

ระยะเวลาในการนํากระแสของเพาเวอรมอสเฟตจะสั้นลง  ทําใหการสะสมพลังงานในขดลวดไพรมารี่

นอยลงตามไปดวย 
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วงจรบูสต คอนเวอรเตอร (Boost Converter) 

สวนประกอบท่ีสําคัญของสวิตชิ่งเพาเวอรชัพพลายสวนหนึ่งก็คือ วงจรคอนเวอรเตอรไฟฟา

กระแสตรง ซ่ึงเปนวงจรท่ีสรางมาจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง ซ่ึงวงจรอิเล็กทรอนิกสกําลังนี้  

มักจะทําใหเกิดปญหาแกสายสงคือ การกําเนิดของกระแสฮารโมนิกส วิธีการแกปญหาหนึ่งคือ การตอ

วงจรเรียงกระแสฮารโมนิกสและวงจรกรองการกําเนิดการแทรกสอดทางแมเหล็กไฟฟา (EMI) สวนอีก

วิธีหนึ่งก็คือ การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสกําลังใหมีประสิทธิภาพ   วงจรบูสต คอนเวอรเตอรเปน 

วงจรท่ีใชสําหรับการแปลงแรงดันไฟฟาทางดานเอาตพุตใหมีคามากกวาแรงดันทางดานอินพุตท่ี      

ปอนเขามาในวงจร หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา วงจรทบระดับ (Step-up Converter) ซ่ึงวงจรบูสต 

คอนเวอรเตอรจะใชทรานซิสเตอร  มอสเฟตกําลัง  หรือไอจีบีที ทําหนาท่ีแทนสวิตช โดยจังหวะหรือ

ความถ่ีในการสวิตชจะถูกควบคุมจากวงจรขับอีกทีหนึ่ง (เจษฎา คําแฝง และปรีชา ศรีขา, 2553) 

 1. การทํางานของวงจรบูสต คอนเวอรเตอร 

 เม่ือพิจารณาการทํางานของบูสต คอนเวอรเตอร (Boost Converter) ในแตละโหมด 

(Mode) ตามการปด-เปดของสวิตช อธิบายการทํางานได ดังนี้ 

เม่ือสวิตชปดวงจร (Switch On) 

Q1 

+ -

C1 Load

-

+ -

+

-

D1L1

+

-
Vs

+

+ Vout

D

S

 
 
 

ภาพ 37  วงจรบูสต คอนเวอรเตอร ขณะสวิตชปดวงจร (Switch On) 

การทํางานในโหมดนี้ของวงจรบูสต คอนเวอรเตอร จะเห็นไดวาเม่ือสวิตชปดวงจร (Switch 

On) พลังงานไฟฟาจากแหลงจาย (VS) จะจายใหไปสะสมอยูในตัวเหนี่ยวนําไฟฟา (L) ในระยะเวลา

หนึ่งโดยแรงดันไฟฟาท่ีตัวเหนี่ยวนําจะมีคาเทากับแรงดันไฟฟาท่ีแหลงจาย (VS) ตามกฎแรงดันของ

เคอรชอฟ 
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เม่ือสวิตชเปดวงจร (Switch Off) 

Q1 

+-

C1
Load

-

+ -

+

-

D1L1

+

-
Vs

+

+ Vout

D

S

 
 

ภาพ 38  วงจรบูสต คอนเวอรเตอร ขณะสวิตชเปดวงจร (Switch Off) 

 

การทํางานในโหมดนี้พลังงานไฟฟาจากแหลงจาย (VS) และพลังงานไฟฟาท่ีสะสมอยูในตัว

เหนี่ยวนําจะถูกสงมาใหยังโหลด และจากการท่ีโหลดไดรับพลังงานไฟฟาท่ีแหลงจายและการคาย

พลังงานของตัวเหนี่ยวนํานี้เองสงผลตอแรงดันไฟฟาทางดานเอาตพุต Vout ใหมีคาสูงกวาแรงดัน    

ไฟฟาทางดานอินพุต 

 
 

ภาพ 39  สัญญาณรูปคลื่นตามจุดตางๆ ในวงจรบูสต คอนเวอรเตอร 
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การแกไขคาตัวประกอบกําลังใหเปน 1  

 

 การออกแบบแกไขคาตัวประกอบกําลัง หรือคาเพาเวอรแฟกเตอร (cosϕ) ใหเปน 1 นั้น 

มักจะใชกับวงจรสวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลาย (SMPS) ซ่ึงในปจจุบันไดมีไอซีมากมายหลายเบอรท่ีจะ

สามารถนําใชในการแกไขคาเพาเวอรแฟกเตอรใหสูงข้ึน และในปจจุบันอุปกรณเครื่องใชไฟฟาตางๆ 

โดยเฉพาะในภาคพ้ืนยุโรป และประเทศญี่ปุนท่ีมีกําลังมากกวา 75 W ข้ึนไปตองมีวงจร PFC เปนไป

ตามมาตรฐาน IEC61000-3-2  คาเพาเวอรแฟกเตอร สามารถหาไดจาก อัตราสวนระหวาง

กําลังไฟฟาจริง (Real Power) ตอกําลังไฟฟาปรากฎ (Apparent Power) ดังสมการ   

                                               𝑝𝑓   =   𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟  (𝑊𝑎𝑡𝑡)
𝐴𝑝𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟 (𝑉𝐴)

                    (2.37) 

 

  เม่ือ Real Power นั้นเปนคาเฉลี่ย (Average) ท่ีเกิดข้ึนจากแรงดันและกระแส ในขณะท่ี 

Apparent Power นั้นเกิดจากคาของกระแสและแรงดันใชงาน (rms) และการท่ีจะทําใหคาเพาเวอร

แฟกเตอรมีคาเปน 1 รูปคลื่นแรงดันและกระแสตองทับซอนกัน (In phase)  

 

 
 

ภาพ 40  ลักษณะแรงดันและกระแสดานขาเขาของสวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลายท่ีปราศจาก PFC 

 

 อยางไรก็ตาม ดวยพ้ืนฐานของอุปกรณการเกิดกําลังไฟฟาจริง (Real Power) ข้ึน สงผลให

เกิดฮารโมนิกสไปยังกําลังไฟฟาปรากฏ (Apparent Power) ดวยซ่ึงสงผลใหคา เพาเวอรแฟกเตอร

ต่ําลงนอยกวา 1 ได ดังสมการ 
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       (2.38) 

 เม่ือ   

 cosϕ  คือ Displacement Factor เกิดจากความตางเฟสระหวางแรงดันและกระแส  

      cosθ    คือ Distortion Factor  

 การทําใหคา Displacement Factor  (cosϕ) เขาใกล 1  จะทําใหความสัมพันธระหวาง 

Harmonic Distortion กับคา Power Factor ไดดังสมการ  

                           (2.39) 

 เม่ือ  

 THD  คือ  Total Harmonic Distortion 

 

 จากสมการจะเห็นไดวา ถาใหคา THD มีคาเขาใกลศูนย จะทําใหคา  PF = 1 ดังนั้น การท่ีจะ

ทําใหคาเพาเวอรแฟกเตอร (PF) เปน 1 นั้น   เง่ือนไขท่ีสําคัญนั่นคือ  1. ตองใหแรงดันและกระแส   

ทับซอน (In phase) กัน และ 2 . การเกิดฮารโมนิกส THD หรือสัญญาณแทรกซอนตองนอยท่ีสุด 

(Selection.Service .Support.,2007 p. 9) 

 

 
 

ภาพ 41   ลักษณะแรงดันและกระแสดานขาเขาของสวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลายท่ีมีวงจร PFC 
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ชนิดของการแกไขคาตัวประกอบกําลัง  (Type of Power Factor Correction) 

 

 การแกไขเพาเวอรแฟกเตอร มีอยู  2 แบบ ดวยกันไดแก แบบ passive และ แบบ Active  

ซ่ึงแบบ Passive นั้น เม่ือใชกับวงจรสวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลายท่ีมีขนาดกําลังมากกวา 250 W จะทําให

เปลืองพ้ืนท่ีและน้ําหนักโดยรวมจะมากกวาเนื่องจากขนาดและน้ําหนักของขดลวดเหนี่ยวนําและตัว

เก็บประจุนั่นเองและใชกระแสมากกวาถึง 33%  สวนแบบ Active  นั้นจะทํางานดวยอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนทรานซิสเตอร มอสเฟต หรือไอซีสําเร็จรูปซ่ึงเปนท่ีนิยมใชมากกวาในปจจุบัน 

 

 
 

ภาพ 42  คุณลักษณะของแรงดันและกระแสอินพุตท่ีเกิดข้ึนตามเง่ือนไข 

 

 
 

ภาพ 43  Input Harmonic of three Relative to EN61000-3-2 Limits 
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  1. Critical Conduction Mode (CRM)  แบบ Current Mode Control 

 
ภาพ 44  CRM Wave Form (แบบ Current Mode Control) 

 

วงจรชุด multiplier (MUL) ท่ีอยูภายในไอซี (ข้ึนอยูกับเบอรไอซีและคุณลักษณะเฉพาะ) จะ

เปนตัวควบคุมใหกระแสในขดลวด L1 มีลักษณะเปนรูปคลื่นไซน สงเขาสูวงจร Current 

comparator ซ่ึงมีกระแสเปนรูปคลื่นสามเหลี่ยมเม่ือมอสเฟตสวิตชออน (on) จะทําใหกระแสแรมป

เพ่ิมสูงข้ึนจนถึงจุดเปลี่ยนผัน (Threshold) ท่ีตั้งไว เม่ือถึงจุดนี้จะเกิดการเปรียบเทียบกับวงจร 

comparator อีกครั้ง สงผลใหสวิตชออฟ (off) ทําใหกระแสแรมปลดลงอยางตอเนื่องจนถึงจุดศูนย

(Zero) และหลังจากนั้นสวิตชจะออน (on) อีกครั้ง  

 

 2. Critical Conduction Mode (CRM)  แบบ Voltage Mode Control 

 

 
ภาพ 45  CRM Wave Form (แบบ Voltage Mode Control) 

 

 การทํางานในโหมดแรงดันนี้ จะไมจําเปนตองใชวงจรชุด multiplier (MUL) ตัวอยางเชนไอซี

เบอรFAN7528 ท่ีใชในโครงงานวิจัยในครั้งนี้ การทํางานของวงจรก็มีลักษณะคลายกับการทํางานแบบ 

Current mode แตกตางกันตรงเพียงใหแรงดันอางอิงดวยแรงดันไฟทางอินพุต Vin โดยท่ีกระแส Ipkมี

ความสัมพันธกับตัวแปรคา K x Vin(t)  สวนกระแสท่ีขดลวดเหนี่ยวนําการเดินทางของสัญญาณแรมป

จะมีลักษณะของกระแสข้ึนจนถึงจุดอางอิงและลดลงจนถึงศูนย (Zero) เชนเดียวกัน 
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เบ้ืองตนกับไอซีเพาเวอรแฟกเตอรคอเร็กช่ัน 

 

    ไอซีท่ีออกแบบมาเพ่ือทําหนาท่ีแกไขเพาเวอรแฟกเตอรใหมีคาใกลเคียง 1 นั้น มีมากมาย

หลายเบอรดวยกัน เชน เบอร IR1155 UM3040 FA5501 เปนตน สําหรับโครงงานวิจัยนี้ ใชไอซีเบอร 

FAN7528 ของบริษัท Fairchild Semiconductor  ทํางานรวมกับวงจรบูส คอนเวอรเตอร เพ่ือแปลง

แรงดันไฟดีซีใหสูงข้ึน แสดงดังภาพท่ี 46  (Datasheets FAN7528,2005. p.2)   

 

ภาพ 46   บล็อกไดอะแกรมวงจรภายในไอซี FAN7528 

 

 1. บล็อกไดอะแกรมและหนาท่ีในการทํางาน 

          ไอซีเบอรนี้จะทํางานแบบโหมด CRM (Critical Conduction Mode) โดยอาศัย

สัญญาณพัลสวิดมอดูเลชั่น (PWM) ทําการเปรียบเทียบกับสัญญาณแรมป (Ramp Pulse) ท่ีอยู

ภายในตัวไอซีเอง ผลตางท่ีไดจากการเปรียบเทียบ (Error Amp) จะถูกสงไปยังเอาตพุตเพ่ือขับสวิตชิ่ง

เพาเวอรมอสเฟตใหนํากระแสและหยุดนํากระแสตอไป ลักษณะการควบคุมแบบ CRM FPC นี้ ไม

จําเปนตองใชแรงดันไฟท่ีไดจากการเรียงกระแสของแรงดันไฟ AC ทางดานขาเขาเพ่ือสงเปนขอมูล

ใหกับตัวไอซีแตอยางใด ทําใหไมสูญเสียและสิ้นเปลืองพลังงานไปกับตัวความตานทานท่ีนํามาตอใช

งาน  ซ่ึงภายในตัวไอซี FAN7528 ประกอบดวยวงจรตรวจสอบการทํางาน และวงจรปองกันตางๆ 

ไดแก วงจรปองกันแรงดันไฟเกิน (Over Voltage Protection)  วงจรปองกันกระแสเกิน (Over 

Current Protection) วงจรปองกันแรงดันต่ํากวาปกติ (Under Voltage Lockout Protection) 
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เปนตน การตรวจสอบจะอาศัยแรงดันไฟท่ีขา 1 (INV) ถาแรงดันไฟต่ํากวา 0.45 V วงจรจะหยุดการ

ทํางานเชนกัน 

ตาราง 5   แสดงขาและหนาท่ีการทํางานของไอซี FAN7528 

 
 

 
ภาพ 47  Timing diagram  เม่ือวงจรทํางานอยูในสภาวะคงท่ีแลว 
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ภาพ 48  วงจรแกไขคาตัวประกอบกําลังใหสูงข้ึน โดยไอซี FAN7528 

 

ขอมูลการประยุกตใชงานของไอซี FAN7528 

 1. Error Amplifier Block 

  1.1  Dual Output Function 

 
 

ภาพ 49   Error Amplifier Block ภายในไอซี FAN7528 

 

 เม่ือไอซี FAN7528 ไดรับแรงดันไฟ +Vcc ทางขา 8 สูงถึง 8.5 V  วงจร Dual Output 

Reference Generator จะทําการเปรียบเทียบแรงดันไฟขา 1 (INV) ถาต่ํากวา 1.3 V จะสงแรงดันไฟ

ออกจากไอซีเออรเรอรแอมป (Error Amp) ดวยแรงดันไฟ 1.5 V และถาแรงดันไฟขา 1 (INV) ถาสูง

กวา 1.3 V จะสงแรงดันไฟออกจากไอซีเออรเรอรแอมป (Error Amp) ดวยแรงดันไฟ 2.5 V  เปนการ
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บงบอกถึงวาแรงดันไฟทางดานเอาตพุต (o/p) ไดแรงดันไฟสูงถึง 400 V  (400 * 1.5/2.5) และต่ําสุด 

234 V ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะไมตองมีการตรวจสอบแรงดันไฟดวยวงจรเครือขายอ่ืนท่ีจะทําใหเกิดการสูญเสีย

กําลังไฟฟานั่นเอง 

 1.2  Over-Voltage Protection Function 

       การทํางานของวงจร PFC จะทํางานท่ีชา วงจรปองกันแรงดันไฟออกทางเอาตพุตสูงเกิน

จึงมีความสําคัญมาก ดังนั้นไอซี FAN7528 จึงไดใสวงจรปองกันแรงดันสูงเกินไว วงจรนี้จะทํางานเม่ือ

แรงดันไฟท่ีขา 1 (INV) มีคาสูงถึง 2.66 V โดยจะไปหยุดการทํางานของสวิตชตอไป 

 1.3 Disable Function 

      วงจรนี้จะทําการตรวจสอบแรงดันไฟท่ีขา 1 (INV) ถาต่ํากวา 0.45 V จะหยุดการทํางาน

ของวงจรท้ังหมดทําใหไมมีแรงดันไฟออกทางเอาตพุต 

 

 2. Zero Current Detection Block 

 
 

ภาพ 50  Zero Current Detection  (ZCD) Block ภายในไอซี FAN7528 

 

 เม่ือเพาเวอรมอสเฟตสวิตชหยุดนํากระแสและกระแสในขดลวดเหนี่ยวนําเสริม (Auxiliary 

Winding) ลดลงจนเปนศูนยเนื่องจากการพันขดลวดในลักษณะกลับเฟส วงจร Zero Current 

Detector (ZCD) จะทํางานคอยตรวจจับแรงดันไฟท่ีขา 5 (ZCD) ถาแรงดันไฟสูงกวา 1.5 V วงจร

เปรียบเทียบภายในตัวไอซีจะรอจนกระท่ังแรงดันไฟแรงดันไฟลดลงจนถึงระดับ 1.4 V วงจร Zero 

Current Detector (ZCD) จะสงสัญญาณสั่งใหเพาเวอรมอสเฟตนํากระแสภายในเวลา 160 us 
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 3. Sawtooth Generator Block 

 
 

ภาพ 51  Sawtooth Generator Block ภายในไอซี FAN7528 

 

 สัญญาณเอาตพุตท่ีออกจากวงจร Error Amp จะถูกสงเขามาทําการเปรียบเทียบกับสัญญาณ 

Sawtooth เพ่ือสงไปควบคุมการสวิตชเพาเวอรมอสเฟตตอไป  โดยสัญญาณความลาดชัน (Slope) 

ของสัญญาณ Sawtooth จะถูกกําหนดโดยความตานทานภายนอกท่ีขา 3 (MOT) ในภาวะปกติท่ี

แรงดันไฟ 1 V ดังนั้นเม่ือวงจรหยุดการทํางานแรงดันไฟท่ี 2 (COM) ซ่ึงก็คือสัญญาณของ Error Apm 

Output นั่นเองจะลดลงต่ํากวา 1 V  และถาเพาเวอรมอสเฟตชวงเวลานํากระแสสูงสุดแรงดันไฟจะ

เทากับ 5 V ซ่ึงท้ังหมดมีความสัมพันธกับความลาดเอียงของสัญญาณแรมปภายในดวย โดยท่ีชวงเวลา

นํากระแสจะข้ึนอยูกับตัวขดลวดเหนี่ยวนํา แรงดันไฟขาเขา AC ต่ําสุด  และคากําลังสูงสุด 

 

 4. Over- Current Protection Block 

 

 
ภาพ 52  Over- Current Protection Block ภายในไอซี FAN7528 

 

 วงจรตรวจจับกระแสทําไดโดยอาศัยความตานทานภายนอกท่ีตออยูทางขา 4 (CS) ถา

เพาเวอรมอส เฟตนํากระแสเกินคาท่ีกําหนดไวจะสงผลใหแรงดันไฟท่ีขา 4 (CS) สูงกวา 0.8 V เกิด

การเปรียบเทียบกับแรงดันไฟอางอิงภายในตัวไอซีสงผลใหไดแรงดันไฟบวกสงเปนสัญญาณออกไป
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เพ่ือควบคุมใหวงจรชุดขับหยุดการทํางานทันที สวนความตานทานและคาปาซิเตอรภายในจะทํา

หนาท่ีปองกันและกรองสัญญาณรบกวน (Noise) ใหหมดไป 

 

 5.  Switch Drive Block 

 
 

ภาพ 53  Switch Drive Block ภายในไอซี FAN7528 

 

 วงจรขับ (Drive Output) ภายในตัวไอซี FAN7528 สามารถขับกระแสไดมากถึง 400 mA 

ในขณะท่ีคาขอบขาข้ึนและลง (Rise and Fall Time) มีคาเพียง 50 ns และท่ีขา 7 (Output) จะมี  

ซีเนอรไดโอดคาแรงดันเบรกดาวน 13 V  ปองกันสัญญาณขับสูงเกินกอนท่ีจะสงไปยังขา Gate     

เปนการปองกันความเสียหายใหกับเพาเวอรมอสเฟตไดอีกทางหนึ่ง 

 

 6. Under- Voltage Lockout Block 

 การทํางานของวงจรภายในตัวไอซี FAN7528 จะทํางานไดเปนปกติเม่ือแรงดันไฟ +Vcc 

มากกวา 12 V และถาแรงดันไฟ +Vcc ต่ํากวา 8.5 V วงจรจะลดการทํางานลงและสงผลใหหยุดการ

ทํางานได ดังนั้นแรงดันไฟจึงไมควรต่ํากวา 8.5 V  

 

การออกแบวงจร PFC Boost Converter 

 

 1. การหาคากําลังทางดานอินพุต (Power In) 

  คากระแสอินพุตสูงสุดทางดานขาเขา (RMS and Peak) ในวงจรบูสต คอนเวอรเตอร 

คากระแสอินพุตสูงสุดจะสัมพันธกับ 𝐼𝑖𝑛(𝑝𝑘)𝑚𝑎𝑥  และคากระแสโหลดท่ีกําลังสูงสุด (Powermax)   

ซ่ึงเปนคาท่ีกําหนดไวตอนออกแบบวงจร ซ่ึงหาไดจากสมการ 

                                𝑃in(max )    =    
Po(max )

ηmin
                (2.40) 
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 เม่ือ 

           Pin(max)    คือ  กําลังไฟฟาทางอินพุต  หนวยเปน  W      

      Pout(max)  คือ  กําลังไฟฟาทางเอาตพุต  หนวยเปน  W             

     η  คือ  ประสิทธิภาพของวงจร   หนวยเปน  % 

 

 ดังนั้น คากระแส RMS สูงสุด ทางดานไฟสลับ AC ดานขาเขา จะคํานวณหาไดจากสมการ 

                                    Iin(rms)max =  
𝑃𝑜(max )

η𝑚𝑖𝑛�𝑉𝑖𝑛(𝑟𝑚𝑠)�𝑃𝐹
                  (2.41) 

 

เชนเดียวกับคากระแส Peak สูงสุด  I in(peak)max   หาไดจากสมการ 

                                   𝐼𝑖𝑛(𝑝𝑘)𝑚𝑎𝑥   =   
�2(𝑃𝑖𝑛(max )

𝑉𝑖𝑛(𝑟𝑚𝑠)𝑚𝑖𝑛
                               (2.42) 

 

 2. การคํานวณหาคาขดลวดเหนี่ยวนํา LBST  

     การคํานวณหาคาความเหนี่ยวนําของขดลวด LBST ในวงจรบูส คอนเวอรเตอร  โดยท่ัวไป

กําหนดคา ริปเปลแฟกเตอร  ∆IL  ไมเกิน 20 % ของของคากระแส Peak สูงสุดทางดานไฟสลับ AC 

ซ่ึงคา ∆IL  หาไดจากสมการ 

                                                     ∆IL    =   0.2 𝑥 𝐼𝑖𝑛(𝑝𝑘)𝑚𝑎𝑥                                   (2.43) 

 คากระแส Peak สูงสุดของขดลวดเหนี่ยวนําทางดานไฟสลับ AC หรือ 𝐼𝐿𝐵𝑆𝑇(𝑝𝑘)𝑚𝑎𝑥  

สามารถหาไดจาก 

                           ILBST(pk)max    =      𝐼𝑖𝑛(𝑝𝑘)𝑚𝑎𝑥 + ∆𝐼𝐿
2

                   (2.44) 

 

 เม่ือแรงดันไฟสลับ AC ขาเขาต่ําสุด คา Duty Cycle (D)  ในวงจรบูสต คอนเวอรเตอร     

จะหาไดจากสมการ 

                                                𝐷    =     𝑉𝑜−𝑉𝑖𝑛(𝑝𝑘)𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑜
                          (2.45) 

 

 ดังนั้น คาความเหนี่ยวนําของขดลวด LBST จะหาไดจากสมการ 
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                                          LBST     =     
𝑉𝑖𝑛(𝑝𝑒𝑎𝑘)min 𝑥 𝐷

𝑓𝑠𝑤 𝑥 ∆𝐼𝐿
                     (2.46) 

  โดยกําหนดให 

   LBST   =  คาความเหนี่ยวนําของขดลวด   หนวย    mH 

  V in(peak)max  =  คายอดสูงสุดเม่ือแรงดันไฟสลับต่ําสุด   หนวย  V 

  ∆IL             =  ริปเปลแฟกเตอร    หนวย  V p-p 

                     fsw    =  ความถ่ีในการสวิตช    หนวยเปน kHz 

                     D           =  Duty Cycle 

 

 3. การคํานวณหาคาความจุของคาปาซิเตอรเอาตพุต Cout  

 คาความจุของคาปาซิเตอร Cout ทางดานเอาตพุตของวงจรบูสต คอนเวอรเตอร หาไดจาก

คาบเวลาท่ี 20 ms (ความถ่ี 50 Hz) โดยกําหนดใหแรงดันไฟเอาตพุตต่ําสุดท่ี 300 V จะคํานวณหาคา

ความจุของคาปาซิเตอร Cout ในเบื้องตนไดจากสมการ 

                                 Cout(min )   = 2 𝑥 𝑃𝑜 𝑥 ∆𝑡
  (𝑉𝑜) 2− 𝑉𝑜(min )

2                    (2.47) 

 การใชงานจริงควรเผื่อคาความจุไว 20 %  เพ่ือใหเกิดความม่ันใจในการคายประจุใหกับโหลด

ไดอยางตอเนื่อง ดังนั้นคาความจุของ Cout หาไดจาก 

                                               Cout  =    
𝐶𝑜𝑢𝑡(min )

1−∆𝐶𝑇𝑂𝐿
                               (2.48) 

โดยกําหนดให 

 Vo   =   แรงดันไฟตรงออกทางเอาตพุต   หนวย   V 

       Cout(min)  =  คาความจุต่ําสุด      หนวย  uF 

                               Po   =  กําลังวัตตทางดานขาออก   หนวย  W 

         ∆𝐶𝑇𝑂𝐿  =   คาความม่ันใจท่ี 20%    
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 4. การคํานวณหาคาความตานทาน RSNS 

 ความตานทาน RS  ทําหนาท่ี ลดกระแสกระโชกท่ีเกิดข้ึนกับตัวเพาเวอรมอสเฟตในขณะ

นํากระแสและผลท่ีไดจากแรงดันตกครอม VRS จะถูกสงตอไปยังวงจรปองกันกระแสเกินเพ่ือหยุดยั้ง

การทํางานของวงจรเปนการปองกันความเสียหายท่ีเกิดข้ึนได ทางขา 4 (CS) ซ่ึงสัมพันธกับคากระแส 

Peak สูงสุดทางดานไฟสลับ Iin(pk)OVL ซ่ึงคากระแสดังกลาวหาจากสมการ 

                                      Iin(peak)OVL      =     𝐼𝐿(𝑝𝑘) 𝑥  (1 + 𝐾𝑂𝑉𝐿)                   (2.49) 

 โดยท่ี คา  KOVL คือ   Over Load Factor คิดท่ี 5 % 

 จากคูมือของไอซี FAN7528 กําหนดคาแรงดันไฟทางขา 4 (CS) ไวท่ี 0.8 V ถาแรงดันไฟท่ีสง

เขามาเกินกวาท่ีกําหนด วงจรจะหยุดการทํางาน ดังนั้น คาความตานทาน RSNS จะหาไดจาก 

                            RSNS(max )   =   V𝑆𝑁𝑆(max )
IIN(PK)OVL

                         (2.50)  

 สวนคากําลังงานสูญเสียท่ีตัวความตานทาน Power Dissipation) ; PRS   หาไดจาก 

                            𝑃𝑅𝑆     =     𝐼𝑖𝑛(𝑟𝑚𝑠)𝑚𝑎𝑥
2 𝑥 𝑅𝑆                        (2.51) 

 

  5. การคํานวณหาคาความจุคาปาซิเตอรอินพุต C(in) 

 เม่ือพิจารณาในสวนของวงจรบูสต คอนเวอรเตอรเพ่ือแกไขคาเพาเวอรแฟกเตอรใหเปน 1 ใน

วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ คาปาซิเตอรทางดานอินพุต C(in) ทําหนาท่ี กรองแรงดันและกระแสให

เรียบข้ึนเล็กนอยและปองกันแรงดันกระเพ่ือมท่ีเกิดจากขดลวดเหนี่ยวนํา (Ripple of Inductor 

Current) จากการสวิตชสงออกไปรบกวนยังไฟสลับ 220 V,50 Hz ดานขาเขา การใสคาปาซิเตอร

อินพุต C(in) คาความจุต่ําจะทําใหแรงดันกระเพ่ือมผสมเขาไปกับแรงดันไฟสลับ AC ในขณะทํางาน 

แตการใสคาปาซิเตอรอินพุต C(in) คาความจุมากจะสงผลทําใหคาเพาเวอรแฟกเตอรนั้นมีคาต่ําลงนอย

กวา 1 ผลจากการคํานวณคากระแสไฟฟาสลับ AC ทางดานขาเขาต่ํากวา 1 A ใหใชคาปาซิเตอร    

ไมเกิน 1 µF (Quality is our message, 1995) 
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ภาพ 54  การใสคาปาซิเตอรอินพุต C1 คาความจุมากจะทําใหคา PF < 1 

  สวนคาปาซิเตอรเอาตพุต C(out) ทําหนาท่ี ลดแรงดันกระเพ่ือม (Ripple Voltage ; Vr) 

ทางดานเอาตพุตกอนสงใหกับโหลดตอไปซ่ึงงานวิจัยในครั้งนี้ก็คือ วงจรฟลายแบ็ค คอนเวอรเตอร 

ขนาดกําลัง 50 W นั่นเอง สําหรับแรงดันกระเพ่ือมท่ีเกิดข้ึนทางดานเอาตพุตจะมีคาเปน 2 เทาของ

ความถ่ีไฟสลับ 50 Hz ดังนั้น คาปาซิเตอรเอาตพุต C(out) หาไดจาก 

                                 Vripple(0−p)  =   Io
2 x ω x C2

                (2.52) 

 หรือ 

        ∴  C2   =   
Io

2 x ω x Vripple(0−p) 
 

  โดย 

                 ω  =  2 x π x fac 

 

Line Regulation 

Line Regulation อาจจะเรียกอีกอยางวา Supply Regulation เปนความสามารถของการ

รักษาระดับแรงดันทางดานเอาตพุตตอการเปลี่ยนแปลงของแรงดันทางดานอินพุต หาไดจากสมการ   

(มนตรี ศิริปรัชญานันท, 2554) 

  Line   Re gulation  =     ∆Vo
∆Vi

               (2.53) 

Line Regulation นี้จะทําการวัดภายใตเง่ือนไขกระแสภาระคงท่ี ผลท่ีไดจะมีคาในหนวย  

ของ mV/V  แตโดยท่ัวไปนิยมท่ี จะระบุเปนเปอรเซ็นต (%) นั่นคือ 

                                        Line   Regulation   =   ∆Vo/Vo
∆Vi

X 100%      (2.54) 
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Load Regulation 

Load Regulation เปนคาท่ีบอกความสามารถในการรักษาระดับแรงดันของแรงดันเอาตพุต 

ตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสโหลดหาไดจากสมการ 

                Load   Regulation   =     ∆Vo
  ∆IL

       (2.55) 

Load Regulation จะมีหนวยเปน mV/mA หรือ mV/A  และทําการวัดภายใตเง่ือนไขท่ี 

แรงดันอินพุตมีคาคงท่ี 

คา Load Regulation ในหนวย %/mA หรือ %/A สามารถหาไดจากสมการ 

                              Load   Regulation   =     ∆Vo/Vo
∆IL

X 100%                   ( 2.56 ) 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

พัฒนพงษ  วีรยุทธกําจร (2545) ไดวิจัยพัฒนาระบบไฟจราจรชนิดหลอดแอลอีดีและ

ประโยชนสังคม กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย โดยใชหลอดแอลอีดีสีแดง เหลือง เขียว ใชกําลังไฟเพียง 

4.6 W, 5.6 W และ 3  W ตามลําดับ แทนการใชหลอดไส ขนาด 100 W สามารถประหยัดพลังงาน

ไดปละ 137,688 -147,900 kWh/ชั่วโมง โดยประหยัดคาใชจายไดปละ 244,541-262,714 บาท 

ระยะเวลาคืนทุน 7 ป 

พงศเทพ โกศลสมบัติ และสุรพล ฉันทวีโรจน (2548) ไดคนพบวา วงจรแปลงผันไฟสลับท่ี

ประกอบดวยไดโอดและตัวเก็บประจุ จะทําใหกระแสฮารโมนิกสทางอินพุตมีคาสูงเปนเหตุใหตัว

ประกอบกําลังมีคาต่ําทําใหระบบสงจายกําลังกําลังไฟฟามีประสิทธิภาพลดลง ในการแกไขปญหา

ดังกลาว สามารถทําไดดวยการใชแหลงจายไฟฟากระแสตรงแบบสวิตชิ่งท่ีมีการปรับปรุงคาตัว

ประกอบกําลังโดยใชวงจรแปลงผันแบบฟลายแบ็ค ท่ีความถ่ี 20 kHz รองรับแรงดันไฟสลับ 220 V, 

50 Hz ตอภาระเปนตัวตานทาน จายกําลังไฟฟา 6 W กระแสอินพุตของวงจรเปนรูปคลื่นไซนเหมือน

แรงดัน คาตัวประกอบกําลัง 0.98 ประสิทธิภาพ 56.08 % ในสภาวะโหลดเต็มพิกัด 

วุฒิชัย ชินวงศ และธนาทิพย พิชัยชวง (2556)  ไดทําการทดสอบและเปรียบเทียบคากําลัง 

ไฟฟา คาความเขมแสง และคาเพาเวอรแฟกเตอรระหวางหลอด LED กําลังสูงขับดวยวงจรฟลายแบ็ค 

คอนเวอรเตอร ขนาดกําลัง 18 W กับหลอดฟลูออเรสเซนต ขนาด18 W ขับดวยบัลลาสตแม็กเนติกส
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และบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส พบวา หลอด LED ใชคากําลังไฟฟาจริงดานขาเขาไฟสลับ AC 220 V,50 

Hz เพียง 9.65 W ซ่ึงนอยกวาหลอดฟลูออเรสเซนตท่ีใชบัลลาสตแม็กเนติกสและบัลลาสตอิเล็ก-   

ทรอนิกส อยู 66.91 % และ 44.88 %  สวนความเขมแสงแสงเฉลี่ยมีคาเทากับ 207.44 Lux  

มากกวาหลอดฟลูออเรสเซนตท่ีใชบัลลาสตแม็กเนติกสและบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 24.00 % และ 

28.22 %  ตามลําดับ สวนรูปคลื่นกระแสไมเปนไซนทําใหเพาเวอรแฟกเตอร (Cosϕ) ต่ําเพียง 0.44  

นิธิ มลคล้ํา, ชัยวัฒนกลิ่นบัว และยุทธนา แทนวันดี (2558)  วิจัยพัฒนาวงจรฟลายแบ็ค 

คอนเวอรเตอร ขนาดกําลัง 45 W เพ่ือใชขับหลอด LED กําลังสูงแบบแพ็คคู ใชกําลังไฟฟาดานขาเขา 

42.23 W นอยกวาหลอดฟลูออเรสเซนตขนาด 36 W ท่ีขับดวยบัลลาสตแม็กเนติกสและบัลลาสต

อิเล็กทรอนิกสอยู 56.05 % และ 36.1 % ตามลําดับ ความเขมแสง เฉลี่ยเทากับ 1092.6 Lux 

มากกวาหลอดฟลูออเรสเซนต ขนาด 36 W อยู 5.68% และ 33.82% ตามลําดับ  

 สถาพร จํารัสเลิศลักษณ (2559) ทดสอบการทํางานของวงจรฟลายแบ็ค คอนเวอรเตอร 

ขนาดกําลัง 38 W ใหแรงดันไฟเอาตพุต 13.0 V  เพ่ือขับหลอด LED กําลังสูงโดยใชวงจรบูสต     

คอนเวอรเตอร ขนาดกําลัง 50 W เปนวงจรสวนหนา   พบวา วงจรหลอด LED กําลังสูงแบบแพ็คคู 

ไดใชกําลังไฟฟาจริง เทากับ 34.7 W ซ่ึงนอยกวา 96.1 W และ 66.1 W จากหลอดฟลูออเรสเซนต

ขนาด 36 W ท่ีขับดวยบัลลาสตแม็กเนติกสและบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสอยู 63.89 % และ 47.50 % 

ตามลําดับ สวนคาเพาเวอรแฟกเตอร (Cosϕ) ของหลอด LED กําลังสูงแบบแพ็คคู เทากับ 0.95 
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	λ=,P-U.=,,V-s.,I-sI.cos,∅-1.-,V-s.,I-s.. หรือ λ=Kd×DP             (2.20)
	จากสมการที่ (2.20) จะเห็นได้ว่าค่าตัวประกอบกำลังของวงจรไม่ได้ขึ้นอยู่กับมุมต่างเฟสระหว่างกระแสและแรงดันที่ความถี่มูลฐานเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับความผิดเพี้ยนของกระแสด้วย
	ดังนั้นถึงแม้ว่า cos,∅-1. มีค่าเป็น 1 แต่ค่ากระแสมีความผิดเพี้ยนมาก  ซึ่งมีผลคือค่า kd น้อยกว่า 1 แล้ว ค่าตัวประกอบกำลังก็จะมีค่าน้อยกว่า 1 เช่นกัน  เพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้ตัวประกอบกำลังของวงจรมีค่าใกล้เคียงหนึ่ง  สามารถทำได้โดยการพยายามทำให้รูปคลื่...
	สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (Switching Power Supply)
	สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (Switching Power Supply) เป็นแหล่งจ่ายไฟตรงคงค่าแรงดันแบบหนึ่ง และสามารถเปลี่ยนแรงดันไฟสลับโวลต์สูงให้เป็นแรงดันไฟตรงค่าต่ำหรือสูงได้ด้วยหม้อแปลงที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับแหล่งจ่ายไฟแบบเชิงเส้นแต่มีประสิทธิภาพสูงกว่า
	ฟลายแบ็ค คอนเวอร์เตอร์ (Flyback Converter)
	ภาพ 21  พื้นฐานวงจรของฟลายแบ็ค คอนเวอร์เตอร์

	กระแสที่ไหลผ่าน M1 และขดลวดปฐมภูมิ  ขณะที่ M1 นำกระแสนั้นจะเป็นลักษณะของกระแสที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำ  ซึ่งจะเป็นไปตามสมการ
	,,d-𝑖(t).-,d-t..  = ,,𝑉-in(t).-L.                                            (2.22)
	เมื่อ  VL(t) เท่ากับ Vin(t)
	ดังนั้น  กระแส ip จะมีลักษณะเพิ่มขึ้นตามเวลาและมีค่าสูงสุดเมื่อ M1 เริ่มหยุดนำกระแสที่เวลา t = ton  ดังนั้นกระแสสูงสุดจะมีค่าดังสมการ
	,I-p. = ,,,V-in,min..−,V-DS,sat...,t-on,max..-,L-p..               (2.23)
	โดยที่
	,I-p. คือ  ค่ากระแสสูงสุดที่ไหลผ่านขดปฐมภูมิ หน่วยเป็น   แอมแปร์
	,L-p. คือ  ค่าความเหนี่ยวนำของขดปฐมภูมิ     หน่วยเป็น    เฮนรี่
	ภาพ 22  ลักษณะของแรงดันและกระแสในวงจรฟลายแบ็ค คอนเวอร์เตอร์
	เมื่อ M1 เริ่มหยุดนำกระแส ขดทุติยภูมิจะเริ่มมีกระแสไหล แต่เนื่องจากกระแสที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำจะเปลี่ยนแปลงทันทีทันใดไม่ได้  กระแสที่ขดทุติยภูมิ (is) จะต้องเริ่มต้นที่ค่าสูงสุดของกระแสขดปฐมภูมิ (ip)
	ดังนั้นกระแสที่ขดทุติยภูมิจะมีค่าเริ่มต้นที่ is = ( NP/NS ) Ip และมีค่าลดลงตามเวลา  ลักษณะของกระแสที่ขดปฐมภูมิและขดทุติยภูมิตามเวลาจะเป็นดังภาพที่ 22
	เมื่อมีกระแสไหลที่ขดทุติยภูมิในขณะที่ M1 หยุดนำกระแสจะทำให้เกิดแรงดันตกคร่อมของขดปฐมภูมิด้วย  เนื่องจากแรงดันตกคร่อมของขดทุติยภูมิ มีค่าเท่ากับ Vo + VD  ดังนั้นแรงดันที่     ตกคร่อมขดปฐมภูมิเท่ากับ (NP/NS) (Vo + VD)  ทำให้แรงดันตกคร่อม M1 ขณะหยุดนำกร...
	โดยมีค่าเป็นสัดส่วนตามอัตราส่วนจำนวนรอบหาได้จากสมการ
	,,N-p.-,N-s..   = ,,t-on,max..,,V-in,min..− ,V-DS,sat...-,,V-o.−,V-D..,0.8T−,t-on,max....                      (2.28)



